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اِنساللِّواِننِجالْريِهطْت

يِمِحالرَِّنمحالرَّاِهللاـِمسِب
املصطف وآله نبيهم أصحاب تعظيم الكافة على أوجب الذي هللا نياحلمد

م بأ وميزهم وعثار، وسقطة وصمة كل من برأهم وتعاىل سبحانه اهللا أن ملا األخيار
ال وحده اهللا إالّ إله ال أن وأشهد ومضمار، كمال كل يف السبق لقصب احلائزون
اهللا صلى املختار، النيب ورسوله عبده حممدا سيدنا أن وأشهد الغفار، الكرمي له شريك

ص وأصحابه آله وعلى براهنيعليه قطعت ما والنهار، الليل تعاقب يتعاقبان وسالما الة
واإلصدار اإليراد يف منهم أحد على املعاندين نقول حججهم وقواطع وبعد.علومهم

أيب صخر بن معاوية املؤمنني أمري الرمحن عبد أيب سيدنا فضل يف ألفتها ورقات فهذه
القر مناف عبد بن مشس عبد بن أمية بن حرب بن عنهسفيان اهللا رضي األموي شي

وأمه مناقبههوأرضاه، ويف مناف، عبد بن مشس عبد بن ربيعة بن عتبة بنت ند
عن اجلواب ويف البدعبعوحروبه أهل من كثري بسببها سبه استباح اليت الشبه ض

يف األكيدة املبالغة من وسلم عليه اهللا صلى نبيهم عن جاء مبا واستهتارا جهال واألهواء
بأنهالتحذير بشره ومن وكتابه أصهاره سيما ال أصحابه، من أحد نقص أو سب عن

الكثرية املزايا من وغريه ذلك يأيت كما مهديا، هاديا يكون بأن له ودعا أمته، .سيملك
آذاه فقد أحدا منهم آذى من أن املبالغات تلك أعين ومنمنها اهللا آذى فقد آذاه ومن

أ ما أنفق من وأن أهلكه، اهللا أحدهمآذى مد ثواب بلغ ما ذهبا أحد أمثال ولو نفق
ال أمجعني، والناس واملالئكة اهللا لعنة فعليه منهم أحدا سب من وأن نصيفه، قبليوال

عدال وال صرفا منه نفاليأ-اهللا وال من- فرضا احلثيث الطلب تأليفها إىل دعاين
اهلند سالطني أكرب مهايون متسكا)١(السلطان وأشدهم وحمبةوأصلحهم الغراء، بالسنة
                                                 

ويق)١( بابور بن مهايون سنةهو املتوىف بابار السافر].م١٥٥٥. [ـه٩٦٢ال والبدر والنور الشذرات يف وترمجته
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لكل الدافع التنصل منه تنصل منه وقوعه فبفرض ذلك خيالف مما إليه نسب وما أهلها
هو من يل حكى بل كأوله، أمره أواخر يف عنه التواتر بذلك يقطع كما مة، و ريبة
ينظر ال سنة أربعني مكث أنه عنه الصديق بين أكابر بعض من مشاخينا مشايخ رتبة يف

ال منإىل عليه قدم من وأن يده، كسب من يأكل إمنا وأنه تعاىل اهللا من حياء سماء
سعة ومع عليه التردد ككثرة غريه، عن يسمع مل مبا تعظيمه يف بالغ السنة أهل علماء
من عليه مطلقا طلبته، كصغار التراب على يديه بني جالسا عسكره ة وأ ملكه،

األغ بأكابر يلحقه ما واإلنعام قوماألرزاق بالده يف نبغ أنه ذلك طلبه وسبب نياء،
إل وينسبون منه وينالون عنه اهللا رضي معاوية منه،يينتقصون برئ هو مما العظائم، ه

من حظا له ويوجب بل اإلمث من مينعه بتأويل إالّ عنه صح مما شيء على يقدم مل ألنه
سيأيت كما إليه. الثواب يضطر ما بيان إليه وضاما لذلك أمريفأجبته موالنا أحوال من

ومن والزبري وطلحة لعائشة وقتاله حروبه يف وجهه اهللا كرم طالب أيب بن علي املؤمنني
البا وللخوارج وغريهم، الصحابة من علىلمعهم ألفا وعشرين بضعا رواية يف غني

وسلم عليه اهللا صلى النيب بينهما اللذين والعالمة احلق. الوصف اإلمام كونه ومن
اخلوارجواخلليف عدا من لكن عليه بغاة هؤالء من قاتله من فكل الصدق، وإن-ة

خمطئني خبالف-كانوا حمتمال، تأويال مؤولون جمتهدون فقهاء أئمة م أل مثابون هم
بي سيأيت كما البطالن قطعي تأويلهم ألن وأحكمااخلوارج بيان بأوضح ذلك ن
ذكر مما فيه سئلت ما إىل هذا ضممت وإمنا اليزيديةبرهان، يسمون طائفة )١(ألن

املسلمني)١(                                                  زمرة من وليسوا اإلسالم إىل ينسبون البدع أهل من فرقة والنحل، امللل كتب يف املعروفة اليزيدية
فإن احملدث غري وهو أنيسة أيب بن يزيد إىل وينسبون اخلوارج يزيدية هلم البصرةويقال أهل من وذهب. هذا

جور إىلإىل ينسبون م أ احلمريي نشوان وذكر امليزان ولسان التبصري يف كما اإلباضية رأي على وكان فارس
أنيسة أيب بن أنيسة. يزيد أيب ابن أتباع أن تيمور أمحد املؤرخ حققه ما املؤرخون ويذكر اإلباضية منه برئ وقد

القرن يف آراؤهم وبادت لعديبادوا انتسبوا مجاعة هم حجر ابن عصر يف كانت واليت اليوم واليزيدية السادس
سنة املتوىف الصويف مسافر ـ٥٥٧بن ابن] .م١١٦٢. [ه يذكره مل وعدي بالعدوية وعرفوا أمرهم بادئ يف

للمتيمية نزاعة ثورية طائفة إىل تتحول أخذت الطائفة هذه أن غري باخلري إالّ العدوية رسالته فيهايف وظهر لك
أيضا باليزيدية لقبوا مث شيخهم يف يدر: التغايل وال معاوية بن يزيد بألوهية بذلكىلقوهلم تلقيهم وانظر. تاريخ
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وحيتجون يزيد مدح يف هذا. يبالغون سعة يف يسترسل أن عن القلم عنان وممسكا

برهان أدىن يكفيه هداية منح من ألنه وال. امليدان سنة فيه ينجع ال فيه ينجع ال ومن
واللسان اجلنان تطهري ومسيته سفيا. قرآن أيب ابن معاوية بثلب والتفوه اخلطور . نعن

العلي احلق وإثبات اجللي املدح علي. مع املؤمنني أمر مقدمة. ملوالنا على ورتبته
وخامتة .وفصول

حتب) مقدمة( أن ورسوله اهللا حمبة من القلب املمتلئ املسلم أيها عليك جيب
مل مبنة عليهم امنت تعاىل اهللا فإن وسلم، عليه اهللا صلى حممد نبيك أصحاب مجيع

فيه غريهم قطع. ايشاركهم مبا هلم وإمداده وسلم عليه اهللا صلى نظره حلول وهي
وحق علومهم، وسعة استعدادهم وعظيم كماهلم باهر يف م اللحوق من ةيغريهم

حكي وما واخللف السلف أئمة عليه أطبق كما عدول كلهم م أ تعتقد وأن وراثته
قائال عز بقوله عنهم تعاىل اهللا كفّرها لبعضهم هفوات ورضوار(عن عنهم اهللا ِضي

انتقاصهم،)١١٩: املائدة* عنه عن يه و هلم وسلم عليه اهللا صلى مدحه وباكثار ،
بيان مقام يف كونه مع تفصيل، غري من منهم، أحد نقص على الشديد الوعيد وترتيبه

اإلمجال ذلك ساغ ملا العموم املراد أن فلوال م ر من األمة إىل نزل .ما
ي صلىوال منه وقربا نسبا أكابرهم من عنه اهللا رضي معاوية أنّ أحد شك

فوجبت عليك، سيتلى مما لك كله ذلك سيتضح كما وحلما، وعلما وسلم عليه اهللا
باإلمجاع ا اتصف اليت األمور هلذه .حمبته

مصاهرته وشرف النسب، وشرف الصحبة، وشرف اإلسالم، شرف فمنها
ا وسلم عليه اهللا صلى معهله ولكونه اجلنة، يف وسلم عليه اهللا صلى له ملرافقته ملستلزمة

تتأكد هذه من وواحدة اخلالفة، مث واإلمارة واحللم العلم وشرف بدليله، يأيت كما فيها
وإذعان للحق إصغاء أدىن قلبه يف ملن كاف وهذا اجتمعت، إذا فكيف ألجلها احملبة

مل إالّ بسط إىل ذلك بعد حيتاج فال واإليضاحللصدق التأكد املوفق. زيد أيها وتأمل
                                                                                                                        

ذلك يف املقدمة
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وسلم عليه اهللا صلى فأمسكوا(: قوله أصحايب ذكر الصحيح)إذا رجال سنده رجال ،

وقوله وغريه حبان ابن وثقه وقد فيه اختلف واحدا متروك،: إالّ سنده يف كان وإن
عل( ورد أصحايب يف حفظين يومىمن يرين مل أصحايب يف حيفظين مل ومن احلوض

بعيد من إالّ اهللا)القيامة رضي وقاص أيب بن سعد عند ذكر الوليد بن خالد أن وصح ،
للمتكلم سعد فقال بينهما كان لشيء بسند: عنهما وجاء ديننا، يبلغ مل بيننا ما فإن مه

عثمان أمر من شيء يف فتعاتبا بالسوق عنهما اهللا رضي الزبري لقي عليا أن متروك،
أغ مث عنه اهللا الزبريرضي فغضب يقول، ما تستمع أال فقال لعلي اهللا عبد ابنه لظ

عتبة جاؤا البصرة أهل من رجاال أن ثقات رجاله بسند وجاء رجع، حىت ابنه وضرب
هلم فقال وعثمان علي عن يسألونه عمري قال: بن نعم، فقالوا هذا غري أقْدمكم : ما

خلَت( قَد اُمَّةٌ اختلفوبس،)١٣٤: البقرة* ِتلْك واحدا إالّ الصحيح رجال رجاله ند
تعاىل قوله يف قال الزبري أن خآصَّةً(: فيه ِمنكُم ظَلَموا الِذين تِصيبنَّ الَ ِفتنةً * واتَّقُوا

وعمر،)٢٥: األنفال بكر وأيب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد على نتحدث كنا
نزلت حىت أهلها أنا حنسب فلم عليهوعثمان اهللا صلى أنه صحيح سنده خرب ويف فينا،

قال يلق(: وسلم ما اهللاىأريت من ذلك وسبق بعض دم بعضهم وسفك بعدي أميت
فيهم القيامة يوم شفاعة يوليين أن فسألته قبلهم، األمم يف سبق كما وجل، عز

ثقات،)ففعل رواته خرب دنياها(ويف يف أميت الفنت.)عذاب من هلم يقع ما أن أي
خرب وصح منهم، املعذورين ذنوب لتكفري سببا يكون هذه(: واحملن عقوبة اهللا جعل

دنياهم يف حبان.)األمة ابن وثقه واحدا إالّ ثقات رواته خرب مرحومة،(. ويف أمة أميت
العذاب عنهم رفع أنفسهم،)قد م عذا إالّ عليهم يرتل بعذاب يستأصلون فال أي

لبع. بأديهم بعضهم يغتال طرق،أي من عنه صح كما وسلم عليه اهللا صلى ألنه ض
لذلك جيبه فلم بينهم بأسهم جيعل ال أن ربه ضعيف،. سأل خرب هذه(ويف عقوبة إن

وأمر أدهى والساعة الساعة وموعدهم بالسيف، بني)األمة وقع ما أن واحلاصل ،
و فقط، الدنيا علي مقصور القتال من أمجعني عليهم اهللا رضوان اآلخرةالصحابة يف أما
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كعلي وأصاب اجتهد من إذ الثواب يف بينهم التفاوت وإمنا مثابون، جمتهدون فكلهم
وأخطأ اجتهد ومن رواية، يف كما أجور عشرة بل أجران له وأتباعه وجهه اهللا كرم
حبسب وطاعته اهللا رضا يف ساعون كلهم فهم واحد، أجر له عنه اهللا رضي كمعاوية

م واجتهادا م صلىظنو ومشرفهم نبيهم من منحوها اليت علومهم سعة عن الناشئة
د يف السالمة أردت إن لذلك فتفطن وعليهم، وسلم عليه واالبتداعياهللا الفنت من نك

بسندين وجاء الوكيل، ونعم حسبنا وهو السبيل سواء إىل اهلادي واهللا واحملن والعناد
وغريه، معني ابن وثقه واحدا إالّ ثقات قالرجاهلما وسلم عليه اهللا صلى تفرقت(: أنه

إسرائيل رواية)بنو على(ويف النصارى وتفرقت فرقة وسبعني إحدى على اليهود
األعظم السواد إالّ النار يف كلها بفرقة عليهم تزيد وأميت فرقة وسبعني ويف)اثنني ،

جدا ضعيف سندها يف األعظم(رواية السواد إالّ الضالل على يا)كلهم رسولقالوا
قال: اهللا األعظم؟ السواد وأصحايب: (من عليه أنا ما علي كان يف)من ميار مل من ،

املراد أن العلماء أخذ هذا ومن بذنب، التوحيد أهل من أحدا يكفر مل ومن اهللا دين
هؤالء ألن املاتريدي، منصور وأيب األشعري احلسن أيب أتباع أطلقوا حيث السنة بأهل

كان ما على الذين معهم بعدهم، فمن وتابعوهم وأصحابه وسلم عليه اهللا صلى عليه
وال م شهر اشتهروا غريهم الفرق من فرقة جتد ال إذ األعظم السواد م كثرواأ

غاية يف فهم والنصارى اليهود كفرقة املسلمني عامة عند هم وإمنا م، كثر
ذلكفاالستخفا عليهم اهللا أدام واالستصغار والذلة .آمنيواالحتقار

من) تنبيه( عليه والقدرة بالباطل اجلدل قوة إن الصحيح احلديث يف جاء
تعاىل قوله ذلك وأصل الضالل، قَوم(عالمات هم بلْ جدالً ِاال لَك ضربوه ما

جدل)٥٨: الزخرف* خِصمونَ يف مبتدع مع تسترسل أن املوفق أيها فاحذر وحينئذ
أقمت لو فإنك خصام ملأو القرآنية واآليات الربهانية، واألدلة القطعية احلجج عليه

عل واستمر إليك السنةىيصغ أهل سنن عن الزيغ حب أشرب قلبه ألن وعناده تانه
قرآن وال حجة فيهم ينفع مل الذين قريش بكفار اقتداء واملنة، التوفيق بل. وخلفاء
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والسنان العناد أفناهم أن إىل هؤالء. عاندوا فأعرضفكذا عي معهم الكالم املبتدعة

واآلخرة الدنيا يف به اهللا ينفعك فيما جهدك وابذل رأسا .عنهم
األول الفصل

عنه( اهللا رضي معاوية إسالم )يف
وكتم احلديبية يوم بل غريه وقال احلديبية، بعد الواقدي حكاه ما على

القض عمرة يف فهو الفتح، يوم أظهره حىت وأمه أبيه عن احلديبيةإسالمه عن املتأخرة ية
طريق من أمحد أخرجه ما ويؤيده مسلما، كان بسنة مكة فتح قبل سبع سنة الواقعة

عنهم اهللا رضي عباس ابن عن احلسني ابن العابدين زين علي بن الباقر أن. حممد
يف احلديث وأصل املروة، عند وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن قصرت قال معاوية

من يفيطرالبخاري املروة يذكر ومل مبشقص، قصرت بلفظ عباس ابن عن طاوس ق
عمرة يف كان أنه على الداللة األوىل يف حصر ملن خالفا كذا الروايتني، من كل
ذلك أن يعني وهذا املروة، عند ذلك أن ذكر ألنه فواضح، األوىل أما مسلما، القضية

يف وسلم عليه اهللا صلى ألنه العمرة، يف كان إمجاعا،التقصري مبىن حلق الوداع حجة
مبىن، وال مبكة ال أصال الوداع حجة يف يقصر مل وسلم عليه اهللا صلى فألنه الثانية وأما
يف كان التقصري ذلك أن حيتمل قلت فان العمرة، يف كان إمنا التقصري ذلك أن فتعني

وبأموا م ئ وا وسبيهم حنني وهزمية مكة فتح بعد اجلعرانة من اجلعرانةعمرته إىل هلم
صلى فعلها إمنا اجلعرانة عمرة قلت ذكرته، ملا شاهد فيه يكون فال مثان، سنة آخر يف
صالة بعد أنه وذلك بعضهم، أنكرها ولذا الصحابة، أكثر عن سرا ليال وسلم عليه اهللا
صلى خرج ملضاجعهم الناس تفرق فلما أهله على دخل اجلعرانة، يف بأصحابه العشاء

علي سرااهللا أهله إىل رجع مث نسكه فقضى مكة إىل قليل نفر يف بالعمرة حمرما وسلم ه
العمرة بتلك يعلم فلم عندهم، كبائت أهله عند من خرج الصبح صالة عند مث أيضا،
اخلواص، أولئك من يكن مل ذاك إذ ومعاوية وسلم، عليه اهللا صلى خواصه بعض إالّ

و عليه اهللا صلى له تقصريه كون إليهفاحتمال ينظروا فلم بعيد، العمرة هذه يف سلم
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أسلم كونه قلت فان والقولية، الفعلية الوقائع يف البعيدة االحتماالت شأن هو كما
األمر ليس قلت نقص، وأي نقص وسلم عليه اهللا صلى للنيب يهاجر ومل إسالمه وكتم

صل اهللا رسول عم عنه اهللا رضي للعباس ذلك وقع وقد كيف باطالقه، اهللاكذلك ى
مكة، فتح إىل إسالمه وكتم ببدر أسلم أنه بعضهم رجحه الذي القول على وسلم عليه
ومل سنة، حنو كتمه ما أن ومعاوية سنني ست حنو إلسالمه كتمه مدة ألن أوىل هذا بل
ذلك على ملعاوية وقع ما فكذلك لعذر، كان ألنه العباس يف نقصا ذلك أحد يعد

إمن واهلجرة لعذر، كان ممنالقول ا بوجو اجلهل ومنه عذر، ال حيث وتتعني جتب ا
عذر وهذا النفقة عنك قطعنا هاجرت إن له قالت أمه أن رواية يف جاء وقد فيه، يعذر
عن الصحيح يف ثبت ما الفتح، قبل أسلم أنه الواقدي حكاه ما يرد يقال ال ظاهر،

وهذ فعلناها احلج، أشهر يف العمرة قال أنه وقاص أيب بن يومئذ- اسعد معاوية - أي
نقول ألنا مل: كافر ممن فسعد إسالمه كتم أنه الفرض ألن فيه، رد ال بل ذلك ممنوع

وبالنسبة الظاهر باعتبار فيه، بالكفر عليه وقضى يومئذ إىل حاله فاستصحب به يعلم
يزيد وأخيه وأبيه أمه كاسالم فيه، خالف فال مكة فتح يوم إسالمه أما علمه، إىل

عليهيومئذ، اهللا صلى اهللا رسول مع شهد أنه ترمجته يف األئمة بعض ذكر قلت فان
هو وكان الذهب من أوقية وأربعني بعري مائة هوازن غنائم من وأعطاه حنينا وسلم
إذ الفتح، يوم على إسالمه سبق مينع وهذا إسالمهما، حسن مث م قلو املؤلفة من وأبوه

كأب يكن مل أهله مجيع إسالمه سبق أمالو بوجه، مينعه ال قلت املؤلفة، من عده يف يه
وقع ما نظري الفتح، يوم إالّ يكن مل إسالمه أن على جرى إمنا املؤلفة من عده فمن أوال
مل وأبوه بأبيه، ذلك يف قرنه بذلك ترمجه من أن لذلك ويدل آنفا، عنه مر فما لسعد

إسالم بتقدمي يقول من أما اتفاقا، الفتح يوم إالّ وأنهيسلم سنة بنحو الفتح قبل معاوية
على يدل ال اإلعطاء وجمرد املؤلفة من يعده فال مر كما للعذر اهلجرة من امتنع إمنا
مث مر، كما الفتح يوم أظهره مث إسالمه كتم عنه اهللا رضي العباس أن ترى أال التأليف،

م جاءه الذي النقد من محله أطاق ما وسلم عليه اهللا صلى النيب البحرين؛أعطاه ن
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له شيئا معاوية إعطاء فكذلك م قلو املؤلفة من العباس أن على يدل ال هذا أن فكما

وروده- خبصوصه صحة فرض م-إن قلو املؤلفة من كان أنه على يدل أوال. ال أما
إسالمه قوة على يدل مما مر إمنا. فلما وأنه إسالمه، قوة فرض بكل فالظاهر ثانيا وأما

يف زيادة وأشرافهمأعطاه مكة أكابر من لكونه أبيه عليه. تأليف اهللا صلى قال مث ومن
الفتح يوم آمن(: وسلم فهو سفيان أيب دار دخل وسلم. )من عليه اهللا صلى فميزه

يف الفخر حيب كان ألنه وفخره بشرفه واإلعالن تأليفه يف زيادة غريه دون بذلك
منهم. قومه كان أنه فالظاهر أبوه حس. وأما منمث صار حىت صالحه وتزايد إسالمه ن

املؤمنني وأفاضل الصادقني بوصفه. أكابر بقي من بالتأليف يذم عن. وإمنا يترق ومل
حرف على اهللا يعبد ممن ذلك. كونه من سفيان أيب آثاره. وحاشا بذلك شهدت كما
واملسالك احلروب يف إس. الصاحلة قوة علم وسلم عليه اهللا صلى أنه على يدل المهومما

فقض وأحكامه وسلم عليه اهللا صلى ألوامره خضوعه استسالمه الىومريد مبا عليه
بطعامه معاوية وولده زوجته على حىت الشح من ذلك قبل عليه جبل ما أال. يالئم

يا فقالت تشكوه وسلم عليه اهللا صلى للنيب جاءت هند وزوجته هو أسلم ملا أنه ترى
اهللا ش: رسول رجل سفيان أبا وولديإن يكفيين ما يعطيين ال فانه معاوية. حيح أي

وسلم عليه اهللا صلى هلا باملعروف: (فقال وولدك يكفيك ما ماله من فقضى). خذي
له واستسالمه به برضاه لعلمه بذلك غيبته يف على. عليه املشقة غاية فيه كان وإن

مجلة من إذ إسالمها قوة وعلى الشح، من عليه جبل ما باعتبار عليهنفسه هلا احلامل
غاية على م وأ ملؤه قد الصحابة فرأت ليال احلرام املسجد دخلت فتحت ملا مكة أن
العبادات من ذلك وعري والذكر والطواف القرآن وقراءة الصالة يف االجتهاد . من

واهللا الليلة، هذه قبل املسجد هذا يف عبادته حق عبد اهللا رأيت ما واهللا باتواإفقالت ن
م إىلإالّ جاءت إن خشيت لكنها اإلسالم إىل فاطمأنت وسجودا وركوعا قياما صلني

رضي محزة بعمه القبيحة املثلة من فعلته ما على يوخبها أن وسلم عليه اهللا صلى النيب
عنه والسعة. اهللا الرحب من عنده فوجدت لتبايعه قومها من رجل مع إليه فجاءت
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بباهلا خيطر مل ما والصفح يامث. والعفو احلرة تزين وهل فقالت تزين ال أن عليها شرط

ال أن عليها شرط مث لذلك املعدات البغايا من إالّ الزىن وقوع جتوز فلم اهللا رسول
فأمسكت ما: وقالت. تسرق إالّ يكفيين ما يعطيين وال خبيل رجل سفيان أبا إن

علمه غري من منه هلا. أخذت بامل(فقال وولدك يكفيك ما ماله من . )عروفخذي
فقال زاد بل الرضا غاية أظهر سفيان أبا ذلك بلغ فهو: فلما مايل من أخذت ما

دون. حالل الرطب أخذ يف أذنت فقال هلا استأذنه وسلم عليه اهللا صلى أنه رواية ويف
إىل. اليابس ذهبت البيعة إثر ا فإ واليقظة التثبت من غاية على كانت أسلمت وملا

فجعل بيتها يف هلا تقولصنم وهي قطعة قطعة كسرته حىت بالقدوم تضربه كنا: ت
غرور يف .منك

الرأس) تنبيه( أبيض أجلح طويال أبيض كان معاوية أن حسن بسند جاء
الناس أمجل كان واصفيه بعض زاد .)١(واللحية

الثاين الفصل
جدا( كثرية وهي واجتهاده وعلومه وخصوصياته ومناقبه فضائله يف

غ علي هنا غررهاواقتصرت )الب
بقوله) تنبيه( البخاري عرب معاوية. قيل ذكر وال. باب فضائله يقبل ومل

راهويه ابن قاله كما شيء فضائله يف يصح مل ألنه تقول. )٢(مناقبه أن كان: ولك إن
البخاري شرط وفق على شيء منها يصح مل أنه العبارة هذه من الصحابة. املراد فأكثر

رواية)١(                                                  من يسار بن اسحاق عن ورد رأسه جانيب عن منحسر شعره أي أجلح وأنه حليته يف بالبياض وصفه
ا يف كما حسن بإسناد برجالالطرباين الطرباين أخرجها عمر موىل أسلم قول من الناس أمجل أنه ورواية مع

ثقة وهو جندب بن مسلم غري الصحيح
مما)٢( البخاري ذكره ما أن الفتح يف احلافظ وذكر راهويه ابن عن ذكر ما إىل والنسائي حنبل ابن كذلك وذهب

فضيلة على يدل ال بالفقه ملعاوية ع. يشهد يدل الذي الوان حجر ابن ذكره وما الصحبة هو الكثري الفضل لى
معاوية يف البخاري رأي هو وهذا خبصوصه له ا ثبو املنفي وإمنا غريه مع فضائله ثبوت عدم على فإنه. يدل

مث حجر ابن ورجحه املديين ابن شيخه إليه ذهب كما حلظة ولو الرؤية جمرد على الصحيح يف الصحبة علق
ثبوت الصحيح يف معهمذكر ومعاوية صحايب لكل الفضل
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منها شيء يصح مل إذا منكذلك أن يأيت ملا ذلك، يضره فال القيد ذلك يعترب مل وإن ،

يأيت مما وستعلمه جامعه يف به صرح كما الترمذي عند حىت حسن حديثه ما . فضائله
أيضا، حجة املناقب يف الضعيف بل إمجاعا حجة هنا كما لذاته احلسن واحلديث

مع فضائل يف خيدش ال صحته بتقدير راهويه ابن ذكره فما لوجوهوحينئذ ما: اوية منها
أقرب ومن قريش أكابر من فإنه وإسالما جاهلية نسبا الصحابة أشرف من أنه مر
مناف لعبد وكان مناف عبد يف معه جيتمع ألنه وسلم، عليه اهللا صلى النيب إىل م بطو
مشس وعبد الشافعي جد واملطلب وسلم عليه اهللا صلى النيب جد هاشم أوالد أربعة

ومعا عثمان ونوفلجد عنهما، اهللا رضي مل. وية األولني بنو لكن أشقاء األول والثالثة
ق كما إسالما وال جاهلية وسلمايفترقوا عليه اهللا صلى النيب وبنو(ل هاشم بنو حنن

إسالما وال جاهلية نفترق مل عليه)املطلب اهللا صلى عليه قريش متاألت ملا مث ومن ،
أبل ال الذي واإليذاء السب يف فدخلواوسلم هاشم بين مع املطلب بنو انفردت منه، غ

فاختار يناكحوهم، وال يعاملوهم ال أن وحتالفوا فيه قريش م حصر ملا شعبهم معهم
عبد بنو واختار منهم، واإليذاء السب من هلم حيصل مبا ورضوا هاشم بين املطلب بنو

ملا وهلذا وإيذائهم أولئك سب على معهم فكانوا قريشا ونوفل اهللامشس صلى قسم
األولني به وخص منه شيئا هذين يعط مل الفئ وسلم .عليه

مسلم يف صح كما وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول الكتاب أحد أنه ومنها
عليه اهللا صلى النيب يدي بني يكتب معاوية كان حسن، سنده حديث ويف وغريه،

اهللا صلى اهللا رسول كتاب من معاوية كان نعيم أبو قال حسنوسلم وسلم عليه
وقورا حليما فصيحا وكان. الكتابة الوحي يكتب ثابت بن زيد كان املدايين وقال

العرب وبني بينه فيما وسلم عليه اهللا صلى للنيب يكتب وغريه. معاوية وحي من . أي
الرفيعة املرتبة ذه وناهيك ربه وحي على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمني .فهو

ا نقل مث بنومن عمر أين عمران بن للمعايف قال رجال أن عياض لقاضي
اهللا صلى النيب بأصحاب يقاس ال وقال شديدا غضبا فغضب معاوية من العزيز عبد
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اهللا وحي على وأمينه وكاتبه وصهره صاحبه معاوية أحد، وسلم أن. عليه ذلك ويوافق

وأنه وتقدمه وأمانته جاللته على مع ا املبارك بن اهللا واألدبعبد الفقه بني مجع
حىت الواسع والكرم والسخاء والفروسية والشجاعة والفصاحة والشعر واللغة والنحو
واإلنصاف والورع والزهد ألف، مائة سنة كل يف القراء على جتارته من ينفق كان
وغريهم، أصحابه على ينفق حىت هللا والتجارة والغزو احلج من واالكثار الليل وقيام

كا مث اجترتومن ما مخسة لوال يقول عياض: ن بن والفضيل عيينة وابن الثوري سفيان
هم الذين اخلمسة هؤالء من واحد كل يعطي وكان فيصلهم، علية وابن السماك وابن
معايل من ليحوز البدن، لشدة إليه حيتاج ما مجيع الوارثني واألئمة العاملني العلماء غرة

غريه يطيقه ال ما بنوسأل. العبادات عمر أو معاوية أفضل أميا الرمحن عبد أبا يا فقل
صلى اهللا رسول مع معاوية فرس أنف يف دخل الذي الغبار إن واهللا فقال العزيز؟ عبد
عليه اهللا صلى اهللا رسول خلف معاوية صلى مرة، بألف عمر من أفضل وسلم عليه اهللا

مح ملن اهللا مسع وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال اهللاوسلم رضي معاوية فقال ده
األعظم الشرف هذا بعد فما احلمد لك ربنا يف. عنه يقول املبارك ابن مثل كان وإذا

فر أنف تراب وأن ذلك ألفسمعاوية العزيز عبد بن عمر من أفضل ذاته عن فضال ه
تبق شبهة فأي جاحدىمرة أو غيب به يتمسك دخل وأي .ملعاند

املبار) فائدة( ابن كرامات كانمن وجاللته تقدمه على مع ا علية ابن أن ك
القضاء الرشيد هلارون توىل وملا مر، كما ينفعه وكان املبارك ابن أصحاب أجل من
رأسه إليه يرفع ومل به يعبأ فلم معتذرا علية ابن إليه فأتى نفقته وقطع املبارك ابن هجره

عاقبت وشؤم القضاء شؤم ألجل تعظيمه يف يبالغ كان ما املباركبعد أبن إليه كتب مث :ه
بازيا له العلم جاعل السالطني* يا أموال يصطاد

ا ولذا للدنيا بالدين* احتلت تذهب حبيلة
ما بعد ا جمنونا للمجانني* فصرت دواء كنت
سردها يف رواياتك السالطني* أين أبواب لترك
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مضى فيما رواياتك سريين* أين وابن عوف ابن عن

أكره قلت باطلإن فذا الطني* ت يف العلم محار زل
توىل أن ندمه واشتد فيه أثرت األبيات هذه على علية ابن وقف فلما
بالئه من اهللا وأنقذه أعفاه حىت منه االستعفاء طلب يف وبالغ للرشيد ذهب مث القضاء،

النفقة عليه وأجرى تعظيمه إىل املبارك ابن عاد فحينئذ الد. وعافاه علوم إحياء ينويف
املبارك البن رجل قال السفر آداب كتاب يف اإلسالم إىل: حلجة الرقعة هذه يل امحل

الرقعة: فقال. فالن هذه على أشارطه مل فإين اجلمال استأمر الغزايل. حىت فانظر: قال
الورع طريق سلك ولكن به يتسامح مما هذا إن الفقهاء، قول إىل يلتفت مل كيف

هنا ذلك سقت وإمنا تعاىلانتهى؛ اهللا شاء إن احلق إىل املوفق أيها وصلإ. لتعلم من ن
أفضل هو الذي القضاء توليته مثل على ألصحابه ومشاحته الغاية هذه إىل ورعه

يستجيز فكيف النهاية تلك إىل اخلالفة بعد الدينية وعمر. الوظائف معاوية يف يقول أن
هذ علي يقدم وكيف دليل غري من قال ما العزيز عبد التفضيلبن الداللة. ا أن فلوال

ا تفوه ملا املقالة هذه إىل أجلأته ذلك الواجبات. على آكد من ذلك أن رأى أنه ولوال
السفساف من لتسلم ذهنك له وفرغ لذلك فتيقظ اخلطر هذا غمرة خاض ملا عليه

أعلم خلقه حبقائق سبحانه واهللا وتغنم وأظهرها. وترشد فضائله غرر من وهو ومنها
وسلماحل عليه اهللا صلى اهللا رسول أن حسن حديث إنه وقال الترمذي رواه الذي ديث

فقال ملعاوية مهديا(: دعا هاديا اجعله الصادق)١()اللّهم من الدعاء هذا فتأمل
سبحانه اهللا أن تعلم مردودة غري مقبولة أصحابه سيما ال ألمته أدعته وأن املصدوق

علي اهللا صلى اهللا لرسول مهديااستجاب للناس هاديا فجعله ملعاوية الدعاء هذا وسلم ه
املبطلون عليه تقوله ما فيه يتخيل كيف املرتبتني هاتني بني له اهللا مجع ومن نفسه يف
الدعاء ذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يدعو ال اهللا معاذ املعاندون، به ووصمه

نس نقص لكل املانع واآلخرة الدنيا ملعايل ملناجلامع إالّ الفاجرة، املارقة الطائفة إليه بته
                                                 

وغريه)١( السيوطي عن حكاية منه ثبت وفيما احلديث هذا يف القول تقدم
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أعين اللفظان هذا قلت فان هنالك مبا حقيق لذلك أهل أنه وسلم عليه اهللا صلى علم
قلت بينهما؟ وسلم عليه اهللا صلى النيب مجع فلم متالزمان أو مترادفان مهديا هاديا

ن يف مهتديا يكون قد اإلنسان ألن تالزم، وال ترادف بينهما غريهليس يهتدي وال فسه
من طريق وهذه يكونآبه، وال غريه يهدي وقد واخللوة، السياحة العارفني من ثر

وأفسدوا الناس وبني بينهم ما أصلحوا الذين القصاص من كثريين طريقة وهي مهتديا
أ يف م اهللا يبال مل مجاعة هؤالء من شاهدت وقد اهللا، وبني بينهم هلكوا،يما واد

صل قال الفاجروقد بالرجل الدين هذا يؤيد اهللا إن وسلم عليه اهللا هذا)١(ى فألجل
يف مهديا يكون حىت اجلليلتني املرتبتني هاتني حيازة ملعاوية وسلم عليه اهللا صلي طلب

واألعمال األخالق معايل على هلم وداال للناس هاديا ليس. نفسه بسند جاء ما ومنها
رو لبعض حصل اختالط إالّ علة مبسجدفيه نائما قائال كان مالك بن عوف أن اته

إليك أرسلت إمنا صه األسد له فقال سالحه فأخذ إليه ميشي أسد فاذا فانتبه بأرحياء
لتبلغها أهل: قلت. برسالة من أنه معاوية لتعلم إليك أرسلين اهللا قال أرسلك؟ من

سفيان: قلت. اجلنة أيب ابن قال معاوية؟ أل)٢(من ذلك يستبعد لهوال األسد كالم ن
كثرية أدلة به شهدت اجلنة أهل من وكونه للمعتزلة خالفا الوقوع جائزة وهي كرامة
إىل يؤدى استغراب هنا فليس لكفى مهديا هاديا يكون بأن له الدعاء إالّ يكن مل لو

بوجه احلكاية هذه يف أسامة. الطعن ابن احلارث احلافظ خرجه الذي احلديث ومنها
ا صلى أنه قالوهو وسلم عليه وأرمحها: (هللا أميت أرق بكر بقية) أبو مناقب ذكر مث

اهللا صلى فقال معاوية منهم وذكر أصحابه من آخرين مجاعة مناقب مث األربعة اخللفاء
وسلم وأجودها(: عليه أميت أحلم سفيان أيب ابن الوصفني. )ومعاوية هذين فتأمل

وسلم عليه اهللا صلى وصفه اللذين جليلةاجلليلني مرتبة بسببهما حاز أنه تعلم ما
غريه حيزها مل الكمال من النفس. رفيعة حظوظ سائر انتقاء عن ينبئان واجلود احللم إذ

                                                 
مقرن)١( بن النعمان بن عمرو عن الطرباين وأخرجه الصحيحني يف احلديث
مرمي)٢( أيب بن بكر أبو واملختلط مالك بن عوف عن الطرباين رواه
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ا إالّ. وشهوا غضبها فورة وثوران النفس مضائق يف سيما ال حيلم ال فألنه األول أما

وال كرب من ذرة مثقال قلبه يف يبق مل قالمن مث ومن للنفس اهللا: رجلحظ رسول يا
قال تغضب(أوصين زيده)ال ال وسلم عليه اهللا صلى وهو الوصية طلب يكرر زال فال

النفس خبائث شر وقي الغضب شر وقي إذا بأنه له إعالما تغضب ال قوله على
وق ومن ا فألنىوشهوا الثاين وأما وآدابه اخلري معامل مجيع حاز الدنيا(ذلك حب
خطيئة كل ذلككما)رأس كان اجلود حقيقة ورزقه حبها اهللا وقاه فمن احلديث يف

واالشتغال فان، إىل يلتفت وال حسد من ذرة مثقال قلبه يف يبق مل أنه على عالمة
البليتني هاتني من القلب خلص وحيث والباطنة، الظاهرة اخلريات قواطع من بقاطع

أل املستتبعان والبخل الغضب منهما أقبح ال بل وعظائمالقبيحتني النقائص مهات
من نتج وحينئذ وضري، شر كل عن مطهرا وخري كمال بكل متحليا كان اخلبائث

الكلمتني وأجودها-هاتني أميت تقرر-أحلم كما املانعتني الصادق-اجلامعتني أن
يتطرق ال وأنه بزيادات هاتني شرح يف قررته ما مجيع بلغ بأنه ملعاوية شهد املصدوق

انتحله ما املذكورإليه احلديث هذا قلت فان واجلهاالت، البدع ذو إليه ونسبه عليه
واألصوليون الفقهاء أئمتنا عليه أطبق الذي قلت به، حيتج فكيف ضعيف سنده
يف حجة به يعتد من بامجاع مث أنه كما املناقب يف حجة الضعيف احلديث أن واحلفاظ

شب تبق مل ذلك يف حجة أنه ثبت وإذا األعمال بلفضائل حلاسد مطعن وال ملعاند هة
ال وأن إهابه، إىل يرده وأن نصابه يف احلق هذا يقر أن أهلية فيه من كل على وجب

امل ونزغات املضلني ترهات إىل احلديث. طلنيبيصغي يف ذكر ما لك تقرر أن وبعد
فيه رويت وغريه الكتاب هذا من حمل كل من ذكرك على ذلك فليكن الضعيف

في ضعيفا كافيةحديثا حجة هنا أنه علمت ملا به فاستمسك غريه، أو لصحايب منقبة ه
وحنوه وضع رواته من ألحد ينسب ال بأن ضعفه يشتد ال أن األصح على شرطه لكن

مطلقا به حيتج مل احملب)١(وإالّ عنه ونقله سريته يف املال أخرجه الذي احلديث ومنها ،
                                                 

فض)١( يف الضعيف رواية يف بنالتسامح الرمحن وعبد أمحد اإلمام عن منقول ضعفه على نص غري من األعمال ائل



 -٣٨٣-
قا وسلم عليه اهللا صلى أنه رياضه يف وأقواهم(: لالطربي بكر أبو بأميت أميت أرحم

وحواري حواري نيب ولكل علي، وأقضاهم عثمان حياء وأشدهم عمر اهللا دين ييف
أحد زيد بن وسعيد معه احلق كان وقاص بن سعد كان وحيثما والزبري طلحة

الرمحن أحباء من الرمحن: العشرة جتار من عوف بن الرمحن بن. وعبد عبيدة وأبو
أمني رسولهاجلراح وأمني وسلم،)اهللا عليه اهللا أيب(صلى بن معاوية سري وصاحب

هلك فقد أبغضهم ومن جنا فقد أحبهم فمن معاوية)سفيان به خص ما فتأمل
الرمحانية والترتالت اإلهلية األسرار على وأمينه كاتبه لكونه معاوية. املناسب أن تعلم

جدا علية مبكانة وسلم عليه اهللا صلى عنده إالّكان أسراره على االنسان يأمن ال إذ
املناقب، أجل من وهذه اخليانات مجيع عن متطهرا للكماالت جامعا اعتقده من

قال عنه اهللا رضي عباس ابن عن جاء ما ومنها واملطالب، الفضائل جاء: وأكمل
فقال وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل على: جربيل أمني فانه مبعاوية استوص حممد يا

هوكت األمني ونعم اهللا قال. اب واآلخر لني ففيه واحدا إالّ الصحيح رجال رجاله
فله الرأي قبل من مثله يقال ال عباس ابن قاله الذي هذا ومثل أعرفه، ال اهليثمي احلافظ
توجب ا أ غايتها رواته أحد وجهالة وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل املرفوع حكم

ا أن آنفا مر وقد سنده املناقبضعف يف حجة عليه)١(لضعيف اهللا صلى أنه ومنها
تقبله وهي حجرها يف معاوية ورأس حبيبة أم زوجته على دخل هلا-وسلم فقال

                                                                                                                        
املبارك وابن ابن. مهدي إفتاء ومقتضى والدواين والسخاوي والسيوطي والعراقي الرب عبد ابن ذكره كما

والنووي بالرأي. الصالح العمل على مقدم به والعمل منهم كثري عند االستحباب به يثبت ذلكىوعل. بل
والفضائلال والترهيب الترغيب يف وحنوها. عمل املناقب الثريا. وذكر طلوع يف السيوطي ذكره والتعظيم. كما

للكنوي الفاضلة األجوبة يف كما وغريه واملنة
غريه)١( الباب يف جيد مل إذا بعضهم عن حكي ما وإالّ اهلمام ابن عن حكي ما إالّ احلجية به يثبت ال الضعيف

من أوىل من. الرأيفيكون أنه يعتقد ال وأن ضعفه يشتد مل إذا منها احملدثني عند بشروط مشروط كذلك وهو
عام أمر حتت يدخل وأن واملناقب. السنة الفضائل باب يف تشترط هل األمور أمارة. وهذه الضعيف نعم

مب العمل ويستحب الدين يف لالحتياط مبفاده يعمل أن عجب فال مفسدة عليها يترتب ال ملضعيفة إذا فاده
العلوم إمنوذج وصاحب اهلمام ابن قاله كما االستحباب به ويثبت الضعف شديد يكن
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وسلم)أحتبيه( عليه اهللا صلى فقال أخي أحب ال يل وما ورسوله(قالت اهللا فان

أ-)حيبانه ومر ضعيف فهو أي أعرفهم مل من سنده يف املذكور احلافظ حجةقال نه
عنها اهللا رضي املؤمنني أم حبيبة أم فان وسلم عليه اهللا صلى مبصاهرته فوزه ومنه هنا،

وسلم عليه اهللا صلى قال وقد فيهم(. أخته حفظين من فان وأصهاري أصحايب دعوا
ختل فيهم حيفظين مل ومن حافظ اهللا من معه ختلىكان ومن عنه يوشكىاهللا عنه اهللا

يأخذه اإل)أن منيعرواه بن أمحد احلافظ وسلم. مام عليه اهللا صلى من(وقال عزمية
إيلّ عهده وعهد إالّريب ألحد بنات من بنتا أزوج وال بيت أهل إىل أتزوج ال أن
اجلنة يف رفقائي وسلم)كانوا عليه اهللا صلى وقال أسامة، أيب بن احلارث سألت(رواه

أح أزوج وال أميت من أحد إىل أتزوج ال أن اجلنةريب يف معي كان إالّ أميت من دا
ذلك العظ). فأعطاين الفضل هذا فتأمل أيضا، احلرث أهليرواه لكل اجلسيم واجلاه م

سفيان أيب بيت منح اهللا أن فعلم وسلم، عليه اهللا صلى منهم تزوج وأجلهم-بيت
واحلفظ-معاوية العظمة ومن واجلالل والفخر العز ومن والكمال الشرف من
األظهرواإلقبا والقرب األكرب التميز به هلم حصل ما اهللا. ل، صلى قوله أيضا وتأمل

وسلم اهللا(عليه ختلى فيهم حيفظين مل ومن حافظ اهللا من معه كان فيهم حفظين من
يأخذه أن يوشك منه اهللا ختلى ومن اخلوض- ) منه عن غريك تكف أو تنكف لعلك

رسولهيف ملصاهرة اهللا اصطفاهم ممن أحد فإنعرض وتكميله قربه حيطة يف وأدخلهم
يف السماخلوض هذا مثل حتسى ومن القاطع والسيف الناقع السم هو هؤالء من أحد

به اهللا يبايل ال كذلك هو ومن إليه سوء لكل جارة وشهوته عليه رخيصة نفسه كانت
واد أي وكرمههيف مبنه ونقمه غضبه من اهللا أعاذنا ارتبك ضالل أي يف وال لك

.)١(نيآم

                                                 
أو)١( األحياء من أحد عرض يف اخلوض جيوز بهاوال نتحقق ما إالّ ذلك من يستثىن وال حمرمة غيبة فانه ألموات

الوقوع مظنونة شرعية ويزج. مصلحة يردها أن مسلم غيبة مسع من على قائلهاوجيب من. ر كان إذا خصوصا
النووي ذكره كما الفضل القيامةيفف. أهل يوم النار وجهه عن اهللا رد أخيه عن رد من الترمذي . جامع
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باخلالفة بشره وسلم عليه اهللا صلى أنه شيبة: ومنها أيب ابن بكر أبو روى

اهللا رسول قال منذ اخلالفة يف أطمع زلت ما قال أنه عنه اهللا رضي معاوية إىل بسنده
وسلم عليه اهللا فأحسن(صلى ملكت مقال)إذا وفيه سويد فيه بسند يعلى أبو وروى

ن قال معاوية عن فيه يؤثر فقالال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل معاوية(: ظر يا
واعدل اهللا فاتق أمرا وليت اهللا)إن رسول لقول بعمل مبتلى أين أظن زلت فما قال ،

اهللا رضي اخلطاب ابن عمر عن األمارة أي وليت حىت ألجله أي وسلم عليه اهللا صلى
ي كما عنها احلسن له نزل ملا الكاملة اخلالفة مث صحيح. أيتعنه، بسند أمحد ورواه

ف عليهيلكن اهللا صلى أنه معاوية عن ولفظه الصحيح بسنده يعلى أبو وصله إرسال ه
ألصحابه قال فقال)توضؤا(وسلم إيلّ نظر توضؤا أمرا(فلما وليت أن معاوية يا

وأعد اهللا األوسط)لفاتق يف للطرباين رواية ويف مر ما بنحو من(والثاين فاقبل
مسيئهمحمسنهم عن أخذ)واعف معاوية أن يقاربه آخر حسن بسند أمحد وروى

النيب مع ا معاوية وسار حيملها الذي هو كان ألنه أي هريرة أبو اشتكى ملا االداوة
إل رأسه رفع وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يوضئ هو فبينما وسلم عليه اهللا هيصلى

فقال يتوضأ وهو مرتني أو معاوية(مرة وأعدليا اهللا فاتق أمرا وليت معاوية)إن قال
وليت حىت اخلالفة سأيل أين أظن زلت اهللا. فما رسول سئل حسن سنده حديث ويف

قال خليفة من األمة هذه ميلك كم وسلم عليه اهللا بين(: صلى نقباء كعدة عشر اثنا
عبد)إسرائيل بن عمر أن على اتفقوا قد األئمة ألن شك بال منهم العزيزومعاوية

قلت فان أيضا منهم فليكن وغريه املبارك ابن عن مر كما منه أفضل ومعاوية منهم
حذيفة أن صح ما بدليل عاضا ملكه وسلم عليه اهللا صلى جعل وقد ذلك كيف

                                                                                                                        
الردع لعدم فيه فائدة ال إذ شرعية مصلحة به تتحقق ال امليت لسانه. وسب من املسلمون سلم من واملسلم

احلديث يف كما وم. ويده بل وكتابه قلمه منومن قلبه حفظ فيلزمه بالناس الظن سوء له يباح وال قلبه ن
السبكي عنهم نقله كما احملققني عند املؤاخذة صاحبها استحق هلا ركنت إذا النفس فان النفسية اخلواطر

عياض والقاضي
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عليه اهللا صلى النيب عن روى الفنت يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سر صاحب

قال أنه ت(وسلم مث النبوة فيكم عاضا،يكون ملكا مث النبوة منهاج على خالفة كون
النبوة منهاج على خالفة مث جربية ملكا حبيب)مث العزيز: قال عبد بن عمر قام فلما

فقلت إياه أذكره احلديث ذا له كتبت صحابته من بشري بن النعمان بن يزيد وكان
واجلرب العاض امللك بعد عمر يعين املؤمنني أمري يكون أن ألرجو كتايبإين فأدخل ية

هذا يف اخللفاء تاريخ خمتصر كتايب أوائل ويف وأعجبه به فسر عليه وقرأه عمر على
طو كالم األوىلياحلديث اخلالفة وسلم عليه اهللا صلى عىن وقد مراجعته ينبغي ل

تثبت ومل احلسن خالفة من الثالثني وآخر سنة ثالثني بعده ا مد جعل حيث باحلسن
ملعاوية مناخلالفة معاوية خالفة أن التقرير هذا من فلزم عنها احلسن له نزل أن بعد إالّ

كانت وإن هي قلت خليفة عشر االثىن هؤالء من ليس معاوية وأن العاض امللك
زمن يف مثلها يؤلف ومل كثرية أمور خالفته يف وقع فانه معاوية يف ضارة غري كذلك

ا تلك على الشتماهلا فسميت الراشدين معاويةاخللفاء كان وإن عاضا ملكا ألمور
للحديث اجتهاده على اجتهد(مأجورا وإن أجران فله فأصاب اجتهد إذا تهد ا إن

واحد أجر فله كان)وأخطأ االجتهادات تلك يف أخطأ فاذا شك بال جمتهد ومعاوية
وكان حديثاتمثابا، رأيت مث عاضا، عليهما املشتمل ملكه مسي وإن فيه نقص غري

ابنمصرحا عن ولفظه رمحة فهو وجوه أو وجه من عاضا كان وإن معاوية ملك بأن
وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عنهما اهللا رضي نبوة: (عباس األمر هذا أول

مث ورمحة إمارة يكون مث ورمحة ملكا يكون مث ورمحة خالفة يكون مث ورمحة
و باجلهاد فعليكم احلمري تكادم عليها وإنيتكادمون الرباط جهادكم أفضل إن

عسقالن رباطكم إذ) أفضل ذكرته فيما صريح وهو ثقات ورجاله الطرباين، رواه
لكن باعتبار ورمحة عض ففيه رمحة جعله وقد معاوية ملك هو اخلالفة بعد الذي امللك
بعده فيما والعض أظهر معاوية ملك يف الرمحة أن اخلارج من وجد ما باعتبار الظاهر

إ باخللفاءأظهر أحلق ولذا الكربى، باخلالفة ملحقة ا فا العزيز عبد بن عمر والية الّ
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حديث وصح كلهم(الراشدين، خليفة عشر اثنا ميضي حىت صاحلا أميت أمر يزال ال

قريش ضعيف) من سندها يف رواية عداوة(ويف يضرهم ال قريش من قيما عشر اثنا
عاداهم ث)من رجاله بسند جاء ما ومنها اهللاعقات، صلى أنه بعضهم يف خالف لى

هلما وقال أمر يف وعمر بكر أبا استشار وسلم مرتني(عليه علي كل)أشريا ففي
قال يديه بني وقف فلما ملعاوية فأرسل أعلم ورسوله اهللا أمركم(يقوالن أحضروه

أمني قوي فانه أمركم باخلالف). وأشهدوه الالئقني اجلليلني الوصفني هذين جتدفتأمل ة
العطن كان وإمنا بكلمة فيه أحد يطعن مل عنها احلسن له نزل ملا ولذا هلا أهال معاوية

وجههما اهللا كرم احلسن فولده علي احلق اخلليفة ألن ذلك قبل جاء. عليه ما ومنها
ملعاوية دعا وسلم عليه اهللا صلى أنه فيه وإرسال فيه خالف على ثقات رواته بسند

علمه(فقال واللّهم واحلساب العذابمالكتاب سوء وقه البالد يف له ويف. )كن
واحلساب(رواية الكتاب معاوية علم مدحه)١()اللّهم عنه اهللا رضي عمر أن ومنها

وناهيك عنه اهللا رضي عثمان وكذلك عمر، خالفة مدة الشام دمشق وواله عليه وأثىن
عمر كان الذي ومن معاوية مناقب من عظيمة منقبة الواليةذه هلذه به يرضى

املستمرةاالو معاوية-سعة من األفضل وقاص أيب بن لسعد عمر عزل تأملت وإذا
رفعة عن ينبئ هذه أن بذلك علمت له عزل غري من عمله على ملعاوية وإبقائه مبراتب
أو عمر واله ملا وإالّ الوالية، قوادح من قادح فيه طرأ وال يكن مل وأنه ملعاوية كبرية

فعزاللعزله وعثمان عمر إىل م وال من كثريا األقطار أهل شكا وقد عثمان، وكذا
الشام دمشق على إمارته يف فأقام معاوية وأما مراتبهم، جلت وإن شكوهم من عنهم

وال منه أحد يشك فلم الطويلة املدة ليزداداهذه ذلك فتأمل مظلمة، وال جبور مه
والعناد الغباوة من لتسلم أو بكر)٢(والبهتاناعتقادك أبا أن لدمشق واليته وسبب

و(الرواية)١(                                                  واحلساب الكتاب علمه البالدماللّهم يف له واحل(مث)كن الكتاب معاوية علم وقهاللّهم ساب
بعض. )العذاب ويف مرسلة والثانية فيه اختلف ومن يوثق مل من وفيها والطرباين وأمحد البزار رواية من فاألوىل

اختالف رجاهلا
وسد)٢( البيضة حبماية وقيامه سريته حسن من رأى ملا ا وأفرده كلها الشامات له مجع عمر أن العريب ابن ذكر
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أخا سفيان أيب بن يزيد ووالها الشام إىل اجليوش بعث استخلف ملا عنه اهللا رضي
عمر فأقره عمله على معاوية أخاه استخلف يزيد مات فلما معاوية معه فسار معاوية

عشرين حنو أمريا فمكث عثمان وكذلك خالفته مدة ذلك على عنه اهللا سنةرضي
للتأو وجهه اهللا كرم عليا يبايع مل مث عشرين زمنيوخليفة يف واستقل بيانه اآليت ل

مصر إليها ضم مث بالشام علي مث. خالفة صفني، يوم احلكمني بعد باخلالفة تسمى مث
أتباعه كثرة مع بل ورضاه باختياره عنها احلسن له ونزل احلسن صاحل ملا ا استقل

الظ غلبة ومع خشيتهوأعوانه، إالّ سبب لرتوله يكن فلم لغلبه، معاوية حارب لو بأنه ن
قريبتا أو متكافئتان الفئتني أن علم قال كما فانه املسلمني، دماء على عنه اهللا رضي
أعظم من ذلك ألجل والترك األخرى، معظم فناء بعد إالّ واحدة ظفر يقع فال التكافئ

جد به عليه أثىن ولذا عنه اهللا رضي رؤسمناقبه على املنرب على وسلم عليه اهللا صلى ه
جنب الصلح ذلك على له احلامل أن اجلاهل يظن لئال منه سيقع مما هلم إعالما األشهاد

أمسكه؛ وقد فقال حنوه، عظيمتني(أو فئتني بني به اهللا وسيصلح سيد هذا ابين إن
املسلمني إعافس. )من ألحدمها مرجحا يذكر ومل اإلسالم يف بينهم باستوائهموى الما

الثواب أصل العصبية)١(يف شئوم عن والتخلي الصواب، العتقاد املرشد واهللا
.واالرتياب

اجلماعة، عام العام ذلك ومسى عليه الناس اجتمع ملعاوية احلسن نزول وبعد
يومئذ من احلق اخلليفة أنه من أحد ينازعه مل اعترض. مث عنه اهللا رضي عمر أن ومنها

فبا مرة قويعليه بسند املبارك ابن أخرج منه، عمر استحىي حىت عمر على الرد يف لغ
مع احلج إىل فخرج أمجلهم وهو مجاعة مع عليه قدم عمر خالفة زمن يف معاوية أن

                                                                                                                        
الثغور

يف)١( العريب ابن األحوذيقال ومجع: عارضة املسلمني شعث مل يف السعي من ذلك ملثل ومعاوية احلسن وتزاحف
باحلسن احلال اهللا فأصلح املفترقة فيه. كلمتهم وسلم عليه اهللا صلى النيب لقول سيد(تصديقا هذا ابين إن

املسلمني من عظيمتني فئتني به يصلح أن اهللا احلسن. )ولعل السالم عليه النيب بنيفمدح ما وإصالح بعقله
مسلمني وجعلهم الفئتني
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له يقول مث منه فيتعجب إليه ينظر عمر وكان عنهما اهللا رضي حنن: عمر إذا بخ بخ

فق واآلخرة الدنيا خري لنا مجع أن الناس، عنخري سأحدثك املؤمنني أمري يا معاوية ال
كالما عمر فقال والريف احلمامات بأرض إنا صورنا مجال وزيادة أبداننا منو سبب

بابك: حاصله وراء واحملتاجون واملشرب، املأكل يف تنعمك مزيد إالّ ذلك سبب ما بل
وقال عمر عليه فنقم طيب رحيها حلة معاوية أخرج طوى ذي إىل وصل ملا خيرج: مث

تفال حاجا أغرب-أحدكم أشعث أخرج- أي حرمة اهللا بلدان أعظم جاء إذا حىت
ألبيثو لبستهما إمنا معاوية له فقال فلبسهما الطيب يف كانا ما كأ علىدخه ما ل

أسلم قال الشام، ويف ههنا أذاك بلغين لقد واهللا لقد: عشرييت أن يعلم فاهللا عمر توىل
عمر وجه يف احلياء فتأملعرفت فيهما، أحرم اللذين ثوبيه ولبس الثوبني معاوية فرتع

منه فاستحيا الشام، ويف ههنا أذاك بلغين لقد بقوله لعمر معاوية كان-مواجهة الذي
عن رجع عمر أن تعلم شفة بنت معاوية على يرد ومل الئم لومة اهللا يف خياف ال

مل أنه وهو فعله، يف عذره له بني ألنه عليه وهواالنكار صحيح؟ لقصد إالّ ذلك يفعل
اهللا صلى ألنه مؤكد، بل حمبوب أصله يف وذلك عشريته، على الدخول عند التجمل
وتعمم وتكحل وأنظفها، ثيابه أحسن لبس وفد جاءه إذا كان ورد كما وسلم عليه

التسوية إىل حيتاج ما وساوى املاء، يف اهللا. ونظر رسول يا وأنت عائشة له فقالت
اجلمالو(: فقال حيب مجيل اهللا إن بيان. )أنا مع استوعبتها كثرية أحاديث هذا ويف

ال يف الغمامة در كتايب يف ومعانيها رآهعمراتبها ما هذا والعمامة، والطيلسان ذبة
عليه اهللا صلى قال كما أغرب أشعث احملرم وأن الراهنة احلالة إىل فنظر عمر وأما معاوية

ع يطلع مل التجمل وقصد هذاوسلم يقول أن ميكنه عليه االطالع وبفرض عمر، -ليه
للعشرية التجمل يعلم-أعين ذا و قبله إليه ضرورة فال اإلحرام، من التحلل بعد حيصل

أنه من معاوية رآه وما املذكور للحديث واألوفق بالسنة األحق هو عمر رآه ما أن
ولو حينئذ التجمل فينبغي األهل على القدوم ذلك من يقاليستثين أن ميكن للمحرم،

ظهور ومع خيصصه، معىن النص من يستنبط انه األصول يف املقررة بالقاعدة عمال به
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قوله واحتمل أيضا رآه فيما معاوية عذر عمر إىل: رأي نظرا آخره إىل أذاك بلغين لقد

املقررة إذ: القاعدة احلق إىل الرجوع يف عمر بلغ ولقد جمتهد على ينكر ال تهد ا اأن
غريه يبلغه الذي الشأن الرفيع املبلغ السب من ولو له .)١(نبه

سعد ابن أخرج عليه، جدا البليغ الثناء عنهم اهللا رضي الصحابة ثناء ومنها
الصحابة إليه فنظر خضراء حلة وعليه عنهما اهللا رضي عمر على دخل معاوية أي-أن

منه أو به إعجاب جعل-نظر إليه ينظرون عمر رآهم ويقولفلما بالدرة اهللا: يضربه
مل الصحابة له فقال لسه، رجع حىت عمر يكلمه فلم فيم، فيم املؤمنني أمري يا اهللا
وعلى قريشا، بالقوم يريدوا أن وحيتمل عمالك أي مثله، قومك يف ما الفىت ضربت

ف فوق إىل بيده وأشار رأيته لكين خريا إالّ منه رأيت ما فقال نسبية، فاملثلية أردتكل
فان أمكنه، ما التواضع إىل أرشده أن فأردت بالتكرب يشعر ما عليه رأيت أي أضعه أن
صدر ما ألن قلت هنا وسكت آخره إىل لبستهما إمنا آنفا مر فيما معاوية قال مل قلت
الكالم وال اعتراضه ميكن ال صحيح باجتهاد وقوعه وبعد الضرب وهو فعل هنا منه

متام لك يظهر ذا و قابلهفيه، ولذا واألدب، العلم يف العلية املرتبة وبلوغه معاوية فقه
وهم جملسه أهل هم الذين عنهم اهللا رضي الصحابة له قال وقد سيما ال يأيت مبا عمر
مشريين مثله، قومك يف ما الصحيحة اآلثار عليه دلت كما واألنصار املهاجرين أكابر

رأي ما بقوله م فأجا عليه اعتراض نوع ملنإىل وهذا اخلري، إالّ عنه بلغين وما منه ت
وأهل عمر من الشهادة هذه إذ ملعاوية ظاهرة ومدحة باهرة منقبة على يدل تأمله

واألنصار املهاجرين أكابر هم الذين ومل. جملسه منه ير مل وبأنه مثله قومه يف ما بأنه
امل ظهور ويقصم عليه الطاعنني أعناق يقطع اخلري إالّ عنه فيمايبلغه والغالني عاندين

                                                 
اللبيب)١( دراسات الثانية. يف الدراسة يف األمني بن املعني باحلبيب احلسنة األسوة الصحابة: يف من كثري أنكر أنه

حمدثاته معاوية يف: على االختالف من تهدين ا لكل يقع ما مرجعها كثرية وفتاوى وقائع ذلك من وذكر
عد أو وغريهمالرأي الصحابة من وقع ومثلها بالنص العلم تهدين. م ا صف عن مبعاوية ترتل شهد. فال وقد

استجابة ذلك وكان وتارخيه صحيحه يف البخاري ذكره كما وقاص أيب بن سعد وبالقضاء عباس ابن بالفقه له
بأن له الرسول يفيلدعاء املقدمة وانظر البخاري تاريخ يف كما الفقه اهللا ذلكعلمه بسط
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إليه .نسبوه

إل واهلجرة معاوية اتباع على الناس حض عمر أن إذايومنها الشام إىل ه
قال عمر أن بسنده الدنيا أيب ابن أخرج فرقة فعلتم: وقعت فإن بعدي والفرقة إياكم

يف رأيت كذا منكم، يستبزها كيف رأيكم إىل وكلتم فإذا بالشام، معاوية أن فاعلموا
السياقالن عليه دل حملذوف معمولة كيف أن والظاهر اإلصابة من عندي اليت سخة

افتراق أوجبت فتنة وقعت إذا حيرضهم أنه فاملعىن وحينئذ للفرقة يستبزها وضمري
الفتنةا تلك أمر إليه ويفوضوا معاوية إىل خيرجوا أن الراشدين، اخللفاء ملوت لصحابة

ع التفاقهم تدبريه وحسن رأيه واللعظيم وحكمائهم العرب دهاة من كان أنه لى
احلكمة من أخذ من إالّ الفتنة نار واصطالء الفرقة وقوع عند الصحيح الرأي يعرف
بالغاية األغليب أو الكلي بالرب التجربة وصحة العقل كمال عن الناشئني والدهاء

أ به شهدت كما املرتبة هذه بلغ ممن ومعاوية العليا واملرتبة وأقضيتهرانقالقصوى ه
إليه يلقون م أ اليه وأشار به باللحوق عمر أمرهم فلذا ومحكه، وحلمه وتصرفاته
الفتنة يف بقوا رأيهم إىل وكلوا إن م وأ برأيه يطفئها فإنه الفتنة تلك أمور مقاليد
من وهذا األعدل األقوم والطريق األكمل الوجه على منها التخلص حيسنوا ومل حائرين

اهللا رضي إلعمر سيصري األمر بأن األخبار لتضمنه باهرة كرامة األمةيعنه مقاليد وأن ه
من وغايتها النفسية بالقوة له وشهادة ملعاوية علية ومدحة عليه، إالّ فيها يعول ال
كل لوضع املقتضية واحلكمة عليه، هي ما على األمور ببواطن والعلم والدهاء الذكاء

الفروع يف واالجتهاد حمله يف عنشيء املشكالت غياهب من املنجي واألحكام
وكف العويصات، مرتبتهىمضايق يف رفعة ملعاوية عمر مثل من اجلليلة األوصاف ذه

فطنته وباهر منقبته بكمال .وشهادة
بقوله عليه وجهه اهللا كرم علي ثناء اجلنة: ومنها يف معاوية وقتلى قتالي

خالف على موثقون رجاله بسند الطرباين الرواه صريح علي من فهذا بعضهم، يف
الغري، تقليد لتحرمي املوجبة االجتهاد شروط فيه توفرت جمتهد معاوية بأن تأويال يقبل
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وافقه أم واضح وهو اجتهاده يف خالفه سواء باالتفاق جمتهدا يقلد أن تهد جيوز ال إذ

ال موافقا يسمى وذلك غري، ال الدليل من قاله ما أخذ إمنا كال أولألن وهلذا تقليدا،
شرط يف عثمان بقول أخذ عنه اهللا رضي الشافعي أن العبارات بعض أومهه ما أصحابنا
أن املراد بأن الفرائض، يف زيد أقوال وبأكثر العيوب، مجيع عن العيب يف الرباءة
تقليد له جيوز ال تأخر وإن تهد ا ألن أحدمها قلد أنه ال اجتهادمها، وافق اجتهاده

عليجمتهد من تأويال يقبل ال وتصريح عليهم، اهللا رضوان الصحابة من ولو آخر
بنص تهدين ا سائر شأن هو كما فيه أخطأ وإن اجتهاده ألجل معاوية بأن أيضا،

له(احلديث، واملوافقون له املقلدون وأتباعه هو مأجور أجر فله وأخطأ اجتهد ومن
االجتهادات وفق. )يف الصحابة من كثريا اعتقادهألن يف له موافقني كانوا التابعني هاء

طعن عن وال لعلي حسد عن يكن مل لذلك ففعله علي مقاتلة حىت عليه هو ما حقية
له امللجئ الدليل باعتبار معاوية اعتقاد يف قام أمر عن كان وإمنا ذلك من اهللا حاشاه

خمال له جيوز فال له انقدح الذي الدليل أسري تهد ا ألن ذلك الوجوه،إىل من بوجه فته
وجهه اهللا كرم علي كون وتأمل وأتباعه علي مع احلق كان وإن وأتباعه هو أثيب فلذا
معاوية بإثابة ذلك مع حكم معاوية عليه ما وبطالن عليه هو ما حقية اعتقاده مع
يقبل ال صريح علي من هذا أن ذكرته ما بصحة فعلم اجلنة يف كلهم م وأ وأتباعه،

بأن معتأويال قاتلهم وإمنا علي، قتال من فعلوه مبا مأثومني غري مثابون وأتباعه معاوية
اإل البغي شرط من ليس إذ بغاة وهؤالء قتاهلم اإلمام على جيب البغاة ألن بلذلك مث

وقال ذم، اسم البغي ليس أئمتنا قال مث ومن البطالن، القطعي الغري التأويل شرطه من
أخذت عنه اهللا رضي ماالشافعي مث معاوية، قاتل ملا علي فعله مما البغاة قتال أحكام

قائال عز قوله أن يف أيضا صريح علي عن الْمؤِمِنني: (ذكر ِمن طَآِئفَتاِن * وِانْ
وأتباعهما) ٩: احلجرات وعليا معاوية .يشمل

القواعد): تنبيه( يعرفون الذين علي أوالد من أحدا باحثت إذا لك ينبغي
يأيتاألصولية مما وحنوه هذا علي كالم له تذكر أن ظهر، إذا للحق ويذعنون واحلديثية
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واآلتية السابقة األدلة أكثر من عنده أبلغ فانه البيت أهل عباس. عن ابن ثناء ومنها

عل عنهما اهللا وجههىرضي اهللا كرم لعلي والتابعني البيت آل أجل من وهو . معاوية
قا عكرمة عن البخاري صحيح فقال: لففي بركعة أوتر معاوية إن عباس البن قلت

وسلم عليه اهللا صلى النيب صحب أنه رواية ويف فقيه مناقب:إنه أجل من هذا و
عليه اهللا صلى دعا مث ومن االطالق على املراتب أجل الفقه فألن أوال أما معاوية،

فقال عباس بابن التأويل(: وسلم وعلمه الدين يف فقهه وقال)اللّهم عليه، اهللا صلى
الصحيح احلديث يف الدين: (وسلم يف يفقهه خريا به اهللا يرد فصدور). من ثانيا وأما

وترمجان األمة حرب من له صدر وقد كيف مناقبه عظم من ملعاوية اجلليل الوصف هذا
والقائم عنهما اهللا رضي علي عم وابن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عم وابن القرآن

علي الكتببنصرة أصح هو الذي البخاري يف عنه ذلك وصح وفاته، وبعد حياته يف
فقد فقيه معاوية أن عنه واملروي الرواة يف الكماالت هذه مع ثبت وإذا القرآن بعد
الصاحل والسلف الصحابة عرف يف الفقيه أن على والفروع األصول أهل األمة أمجعت

جي وأنه املطلق تهد ا هو بعدهم آخرين والوقرون نفسه باجتهاد يعمل أن عليه ب
ذلك من ينتج وحينئذ، مر كما بوجه األحكام من حكم يف غريه يقلده أن له جيوز
ويأيت، مر كما علي مع احلق كان وإن وجهه اهللا كرم لعلي حماربته يف معاوية عذر
على الناس حضه يف عمر عن آنفا سبق وقد فقيه إنه عباس ابن بقول يتعلق ما هذا

وأجلهماتبا تهدين ا أعظم من أنه يف بل جمتهد معاوية أن يف صريح هو ما معاوية . ع
ال صريح هو ما اجلنة، يف معاوية قتلى إن قوله يف علي عن أنيوسبق يف تأويال قبل

اجتهد .معاوية
الفقه أهل من معاوية أن على اتفقوا عباس وابن وعليا عمر أن تقرر وإذا

طعن ما اندفع يتعلقواالجتهاد ومما إليه، املنسوبة النقائص سائر وبطل عليه طاعن كل
وقع عباس ابن من هذا أن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صحب إنه عباس ابن بقول
صلى النيب صحب معاوية إن حاصله، مبا بركعة إيتاره معاوية على املنكر لعكرمة زجرا
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ب صار ما وكماله حلظه من عليه فحل وسلم عليه فهواهللا احلكماء الفقهاء العلماء من ه

اللذين الوصفني هذين تأملت وإذا عليه املعترضني من يفعله فيما اهللا حبكم أعرف
االنكار يف ألحد مساغ ال أنه علمت معاوية حق يف عباس ابن عن البخاري يف صحا

احلق أنه له فظهر فيه اجتهد فيما معاوية كبق. على ألنه ويففعله األمة جمتهدي تهدة ا
هو كما اجللي، النص أو االمجاع خيالف أن إالّ اجتهاده إليه أداه فيما عليه ينكر ال
ينعقد ال واإلمجاع كيف إمجاعا خيالف مل عنه اهللا رضي ومعاوية األصول، يف مقرر
وال وغريهم الصحابة من األمة جمتهدي من مجع إليه ذهب ما على فوافقه وأيضا بدونه

هو كما جليا اجلميجلنصا اجلمع ذلك يتبعه مل .وإالّ
ماجه ابن رواه ما فقهه عظيم على ينبهك على: ومما خطيبا قام معاوية أن

فقال باملدينة وسلم عليه اهللا صلى النيب مسعت: منرب علماؤكم؟ أين املدينة أهل يا
يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا ظاهرين(رسول أميت من وطائفة إالّ الساعة تقوم ال

نصرهم من وال خذهلم من يبالون ال الناس عن). على أباحثهم علماؤكم أين أي
من األمة جمتهدي بأكابر الغاص الزمن ذلك يف ذلك مثل يقول وال احلديث هذا معىن
بالعلماء غاصة كانت ذاك إذ واملدينة العلماء وأجل الفقهاء أفقه إالّ بعد ومن الصحابة

يتف فال والتابعني الصحابة البخاريمن رواه وما هلم كفاءة فيه من إالّ منهم بذلك وه
أين فقال عاشوراء يوم فخطبهم قدمها قدمة يف باملدينة خطيبا قام معاوية أن ومسلم
يوم اليوم هلذا يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت املدينة أهل يا علماؤكم

منك أحب فمن صائم وأنا صيامه عليكم يكتب ومل ومنعاشوراء فليصم يصوم أن م
تعاىل اهللا رمحه النووي قال فليفطر، يفطر أن منكم أنهأحب يف ظاهر هذا معاوية قول

ليس بأنه إعالمهم معاوية فأراد يكرهه أو حيرمه أو عاشوراء يوم صوم يوجب من مسع
مكروه وال حرام وال منهم: بواجب أحد ينكر ومل العظيم مع ا ذلك يف به وخطب

فظ كيفعليه، جدا، علية مرتبة فيه وبلوغه بل اجتهاده وقوة فقهه عظيم بذلك هر
يقدر ومل فسكتوا عاشوراء يوم صوم يف ليناظروه له باملخالفني التعريض يف بالغ وقد
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فخافوا حينئذ اخلليفة ألنه سكتوا إمنا يقال ال جهرا، وال سرا مناظرته على أحد منهم

ي ال هذا نقول ألنا عليهم، يغلظ وسلمأن عليه اهللا صلى حقه يف قال فيمن إنه(توهم
األمة يف)أحلم معه الكالم من أحد خيشى كيف األعظم الوصف هذا حاز فمن ،

يعلم من وأيضا الكثريين، اجلمع أولئك حبضرة فيها املباحثة هو طلب علمية، مسألة
طاهر ويقول فيمسحه وجهه على يبصق ممن األعظم اخلليفة وهو حتمل أنه علىمنه

غريه من فيها الصواب ليعرف علمية مسألة يف معه يبحث من يتحمل ال كيف . طاهر،
الفقيه بأنه لعلمهم إالّ يسكتوا مل كال حصل ما املباحثة يف يقع مما منه حصل وإن
اجتهاده وعظيم حتقيقه على يدل ومما مياري، ال الذي واحلرب جياري ال الذي تهد ا

م الفاكهي أخرجه ما بنأيضا اهللا عبد ابن عباد بن حيىي حدثين اسحاق ابن رواية ن
قال أبيه عن املقام: الزبري عند صلى بالبيت طاف فلما معه فحججنا معاوية حج ملا

فرتع قال غالم، يا دلوا منها يل انزع فقال الصفا إىل خارج وهو بزمزم مر مث ركعتني
يقول وهو ورأسه وجهه على وصب فشرب به فأتى دلوا ملا: له وهو شفاء زمزم ماء

له معاوية. شرب بأفعال حيتج وتقدمه علمه وفور مع اهللا عبد الزبري ابن كون فتأمل
على متطابقني عليهم اهللا رضوان الصحابة جتد عنه وينقلها بأقواله مث عليها ويتابعه
بعض استدل وقد مدافع، وال ذلك يف منازع غري وأنه واجتهاده بعلمه االعتراف

حديثاحملق من األلسنة على اشتهر ما على هذا معاوية بكالم احلفاظ أكابر من قني
له( شرب ملا زمزم حسن،)ماء بسند جاء معاوية كالم ألن وذلك أصيل أصل له

جمال ال شيئا قال إذا الصحايب إذ صحته على حجة فيكون احلديث ذا مصرح وهو
صل النيب إىل املرفوع حكم يف يكون فيه هذالإلجتهاد معاوية فقول وسلم عليه اهللا ى

حديث أن يف له(حجة شرب ملا زمزم ألمحد) ماء رواية منه(ويف شرب حديث) ملا
فيه وغريهم احملدثني كالم كثر وقد لهحسن ولكن ضعيف ذاته حد يف أنه واحلاصل

أنه ومنها معاوية، عن ذكر ما منها صحته، أوجبت وشواهد حسنه أوجبت شواهد
ابن عن فلهصح الرأي قبل من يقال ال ومثله عليه، موقوفا عنهما اهللا رضي عباس
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صحح وقد معاوية عن مر ما نظري وسلم، عليه اهللا صلى النيب إىل املرفوع حكم

منه يسلم ومل رواته أحد اجلارودي، من سلم إن قال لكن املرفوع إسناد وهو. احلاكم
ابن عن بوصله تفرد وقد ينفرد، مل إن لكن به،صدوق حيتج ال التفرد عند وهو عيينة،

ومنها مرفوع، ال عباس ابن على موقوف أنه عيينة ابن عن الثقات خالفه وقد فكيف
ومنها مسلم يف وأصله سقم وشفاء طعم طعام ا إ يرفعه ذر أيب عن الطيالسي حديث

امل املتأخرين حفاظ أكابر ومن عيينة ابن املتقدمني احلفاظ أكابر من صححه نذريأنه
جز فيه ومجع بضعفه،ءوالدمياطي والقول حبسنه والقول بصحته القول بني تنايف وال

وذلك والتضعيف، التصحيح يف املتأخرين احلفاظ أئمة من وهو النووي به صرح وممن
أطلق ومن عباس ابن عن املتقدم الصحيح شاهده باعتبار أراد صحته أطلق من ألن

احلسن شاهده باعتبار أراد إليهحسنه بالنظر فهو ضعفه أطلق ومن معاوية عن املتقدم ،
داء، كل من شفاء زمزم ماء ا يعتد ال واهية طرق من وجاء الشواهد، عن خليا

احلسن جمموعها يفيد طرق من النفاق(: وجاء من براءة زمزم ماء من ويف)التضلع ،
ماء(رواية، من يتضلعون ال م أ املنافقني وبني بيننا ما أخرى)زمزمعالمة ويف ،

استطاع( ما منها فيتضلع زمزم ماء من دلوا يدلوا أن املنافقني وبني بيننا ما عالمة
منها يتضلع قط على)منافق قاصرة زمزم ماء فضيلة أن عنده علم ال من وتوهم ،

له حديث يف جاء كما وسلم عليه اهللا صلى وهو كيف لذلك، أصل وال حمله يف كونه
ل يكتب كان باملدينة،شواهد إليه منه يرسل أن حيثه مكة فتح وقبل عمر بن سهيل

وخت حتمله عنها اهللا رضي عائشة كانت يفعلهربوكذا كان وسلم عليه اهللا صلى أنه
ابن وكان منه، ويسقيهم املرضى على منه فيصب والقرب األداوي يف حيمله كان وأنه

زمزم ماء من أحتفه ضيف به نزل إذا عطاء. عباس النيبوسئل محله قد فقال محله عن
عنهما اهللا رضي واحلسني واحلسن وسلم عليه اهللا .صلى

حبديث) تنبيه( العوام بعض له(هلج أكل ملا بعض)الباذجنان قال حىت ،
حديث من أصح إنه له(جمازفيهم شرب ملا زمزم وضل)ماء ذلك يف كذب وقد ، .
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ل أصل ال كذب باطل الباذجنان حديث أعين وهذا كذب. هكيف فقد أسنده ومن

فيه داء وال شفاء الباذجنان روى من وضع. وكذا من إنه احلفاظ بعض قال وقد
آمنت. الزنادقة شجرة أول ا فا منه وأكثروا الباذجنان كلوا أيضا الكذب الباطل ومن

املأوى جنة يف رأيتها شجرة ا فا الباذجنان كلوا لفظ ويف وجل، عز أكلها. باهللا فمن
أ دواءعلى كانت دواء ا أ على أكلها ومن دواء كانت داء عن. ا البيهقي وأخرج

ال أكل عن ينهي الشافعي مسعت قال بالليلبحرملة هو. اذجنان بل قيد غري األخري وهذا
طبا أكله عن الزمن. منهي سائر العالمة. يف وفقيههم األطباء حمقق أن العجيب ومن

املوجز كتابه يف النفيس ابن والعجمالعلي العرب عند الفن هذا يف العمدة هو الذي
الكتابني املنافع. وأهل من هلا وما املطعومات من كثريا املعجم حروف على ذكر

الباذجنان إالّ يعد. واملضار ومل مضاره عد بعضفإنه فاوضت وقد أصال منفعة له
فقال ذلك يف سهلةأاألطباء منفعة له امل. حفظ الطبيعة ميسك أنه وهذا)١(سترسلةوهو

فرائده وندرة فوائده كثرة سهله زمزم ماء يف ملعاوية وقع ما ذكر إليه جر استطراد كله
أعلم وتعاىل سبحانه واهللا وتعلم لتحفظ هنا ا .فقيد

الناس يسود أن البد وأنه جنابته خمايل صغره يف وأمه ألبيه ظهر أنه ومنها
قال املدايين سعيد أبو أخرج وميلكهم غالمكلهم وهو معاوية ولده إىل سفيان أبو نظر

أن: فقال خلليق وإنه الرأس لعظيم هذا ابين فقط؟يإن قومه هند أمه فقالت قومه، سود
عنهما اهللا رضي عثمان بن ابان عن البغوي وأخرج قاطبة، العرب يسد مل إن ثكلته

اهللا،: قال رفعك ال قم له فقالت عثر إذ أمه مع غالم وهو معاوية أعرايبكان هلا فقال
قومه، إالّ يسد مل إن اهللا رفعه ال فقالت قومه يسود ألراه إين واهللا هذا تقولني مل

الكهان بعض أخبار من ذلك أخذت ا رأيت. وكأ ما حقه يف عباس ابن قول ومنها

                                                 
املرجان)١( قالئد مساه جزء الناجي حممد بن إبراهيم احملدث فيه وألف الباذجنان حديث وضع على احملدثون أمجع

أمراض يهيج أنه مضاره من فيه وذكر األقصرائي شرحه سينا ابن قانون وموجز الباذجنان يف كذبا الوارد يف
األسود والبهق والوسوسة واحلكة اجلنون من الكيموسالسوداء سئ اخللط ردئ وأنه وغريه
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ملا عمر أن ذكروه ما ذلك ويوافق تارخيه يف البخاري رواه معاوية من أعلى للملك

ورأ الشام قالدخل مث به وأعجب ذلك أعجبه ملكه ة وأ جنوده وكثرة معاوية : ى
هذه فتأمل ته، أ وعظمة جاللته وباهر امللك فخامة يف أي العرب، كسرى هذا
ابن من له الشهادة وتلك به، واإلعجاب فيه هو مبا الرضى مع عمر من له الشهادة

م واحملاربني وجهه اهللا كرم علي فئة من كان أنه مع عنهمعباس اهللا رضي ملعاوية عه
فقيه وانه عليه الثناء يف بالغ بل أنقصه، وال حقه من شيئا معاوية ينقص مل ذلك ومع

عليهم اهللا رضوان الصحابة أن على ينبهك مما وهذا باقونجمتهد، وتقاتلوا حتاربوا وإن
علي عن سبق وقد بقيتهم، على منهم اخلارجني عذر وإبداء للباقني كل حمبة على
بغوا إخواننا قال أنه عنه وسيأيت اجلنة يف م إ معاوية قتلى على قوله عنه اهللا رضي

تعاىل. علينا اهللا قال كما وهو أنا شديدا حربا حاربه وقد طلحة حق يف ونزعنا(وقال
متقَاِبِلني سرٍر علَى ِاخوانا ِغلٍّ ِمن صدوِرِهم ِفي أن)٤٧: احلجر* ما وبعد أحاط،

الصحابة من أحد على االعتراض يف بوجه عذر لك يبق مل علي من كله هذا خربك
كالم من املعترضني يف أنفع ال فانه عليه الناس ونبه لذلك فتنبه البقية مع منه وقع فيما
إالّ الصحيح رجال رجاله بسند عنه اهللا رضي الدرداء أيب عن جاء ما ومنها هذا، علي

أن فثقة منهم قالواحدا أشبه: ه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بعد أحدا رأيت ما
هذا شهادة فتأمل معاوية يعين هذا، أمريكم من وسلم عليه اهللا صلى اهللا برسول صالة
فقهه عظيم على تدل ا وأ عنه اهللا رضي ملعاوية العظيمة املنقبة ذه اجلليل الصحايب

ع اهللا صلى عليه كان ملا وحتريه أفضلواحتياطه هي اليت الصالة يف سيما ال وسلم ليه
الرمحانية الوصالت وأقرب البدنية ملا. العبادات أنه متروك فيه بسند جاء ما ومنها

دخل أن إىل فاستتر لقوة فأصابته عادية بئر يف أطلع الشام من ملكة متوجها رابغا وصل
وقال فخطب خرج مث بعمامة وجهه وشق رأسه فلف الناس فجاءه خطبتهمكة : من

ابتلى فقد ابتليت وإن منهم أكون أن ألرجو وإين قبلي، الصاحلون عويف فقد أعايف إن
أحص فما عضو مين مرض كان وإن منهم أكون أن أيأس وما قبلي يالصاحلون
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وجد كان وإن غضب-صحيحي وصوال- أي كنت فقد خاصتكم بعض مين

أمتىن أن يل فما أعطاينلعامتكم مما أكثر اهللا بالعافيةعلى يل دعا رجال اهللا فرحم ،
ما قال يبكيك ما مروان له فقال وبكى فاستبكى له بالدعاء األصوات أي-فارجتت

يف-شيء ورميت عيين يف الدموع وكثرت عظمي ورق سين كربت عزوبا عنه كنت
مين، يبدوا ما قصديأحسن أبصرت يزيد يف هواي البليغ)١(ولوال الكالم هذا فتأمل

ال ومامنه ثانيا ألرجوه وإين أوال قوله سيما ال واملعرفة العلم من عنده ما على دال
عنده مستويان ما وأ واخلوف الرجاء غاية على مبين املقامني هذين بني فرقه فان أيأس
على رجائه تغليب له فاألوىل املريض وأما الصحيح، حق يف عندنا األصح هو كما

وسلم عليه اهللا صلى لقوله الصحيحخوفه احلديث فال(: يف يب عبدي ظن عند أنا
خريا إالّ يب رواية)يظن بربه(ويف ظنه حيسن وهو إالّ أحدكم ميوتن أنه)ال يظن أي ،

عظيما أصال جتده آخره، إىل عضو مين مرض كان وان قوله وتأمل ويرمحه، له سيغفر
يف مرض به نزل إذا اإلنسان ألن الشكر ويف بل بالقضاء الرضا أعضائهيف من عضو

له أبقى فقد عضو مبرض ابتاله وإن ألنه به، لربه والشكر بذلك الرضا له فينبغي
واحدة بلية مقابلة يف حتصى ال كثرية نعم وهذه املرض، من ساملة تنحصر ال أعضاء
الذين الشاكرين، الراضني مجلة من ليكون النعم تلك على ويشكر البلية ذه فلريض

العارفني، أفضل مينهم وجد وقوله العاملني العلماء آخرهوأعلم إىل خاصتكم : بعض
علي غضب خاصتكم بعض أن فرض أن أي والتسلي التسليم يف غاية يؤثرجتده فال

يفّ يفغضبه أسامح أن فينبغي موجب عن أو فظاهر موجب غري عن كان إن ألنه
الصال مين تكررت ألين بتلكتذلك هذه فتلكن لعامتكم أنالكثرية يل فما وقوله

بتوايلأمتىن االعتراف فيه عناخل ساكت النعم، من اليه وصل مبا قانع وأنه عليه اهللا نعم
ينبغي بالقوة ولو حظ فيه هلا ما وكل حظا فيه للنفس يكون قد فانه ذلك من أكثر متين

                                                 
يف)١( جدا حمرف ولفظها كذاب متروك وهو اهلمداين يزيد أيب بن احلسن بن حممد وفيها الطرباين أخرجها الرواية

هنا مبا فلتصلح املطبوع الزوائد جممع



 -٤٠٠-
واالح االفتقار وإظهار التواضع غاية فيه اخل اهللا فرحم قوله عنه، واإلعراض تياجتركه

إظهار فيه اخل سين كربت وقوله اليهم حمتاج مجلتهم من واحد وأنه الرعية دعاء إىل
له قوة ال عاجزا ضعيفا وصار األمور هذه إىل وصل أن بعد وأنه تعاىل اهللا إىل االفتقار
غاية فيه اخل هواي ولوال وقوله ربه من عظيمة مبعونة إالّ اليه حيتاج وما امللك على

على بعدهالتسجيل الناس وأوقعت اهلدى طريق عليه أعمت ليزيد حمبته مزيد بأن نفسه
الكامل، عقله فسلب انربم وقدر احنتم، قضاء لكنه الردى يف املارق الفاسق ذلك مع
وعدم العمل حسن يزيد من له وزين املثل به يضرب كان الذي ودهاءه الشامل وعلمه

الصا اليه أشار ملا ذلك كل واخللل أنهاالحنراف من وسلم عليه اهللا صلى املصدوق دق
اهللا( أراد تعاىلإإذا أراده ما ينفذ حىت عقوهلم العقول ذوي سلب أمره ،)نفاذ

يدس يزيد كان بل فيه، نقص عنده يثبت مل ألنه ليزيد منه وقع فيما معذور فمعاوية
الصحا أوالد بقية أبناء من أوىل أنه اعتقد حىت حاله له حيسن من أبيه كلهمعلى بة

واختياره له ليحسنها عليه سلط ممن ختيلها اليت األولوية بتلك مصرحا عليهم فقدمه
ولو حنوه، أو حسد من فسقه لغري توليته كرهوا إمنا م أ لظن هو إمنا ذلك على للناس
عليه دلت ذلك وكل وقع، ما منه يقع مل وإمثه بل فسقه يقتضي مما ذرة أدىن عنده ثبت

اجل الكلمة قولههذه وهي املانعة فتأمل: امعة قصدي، أبصرت يزيد يف هواي ولوال
االشارات من كالمه يف بقي ما باب لك وفتحت ذكرته مبا منه لتحيط ذلك
سببا يكون ما لنا يزين ال أن ونسأله السبيل سواء إىل اهلادي سبحانه واهللا واالعتبارات

شر حاز أنه ومنها والدليل الربهان سنن عن الصحابةلالحنراف أكابر عن األخذ ف
روى أنه وذلك عنه، والتابعني الصحابة أجالء من كثريين أخذ وشرف له والتابعني
الصحابة أجالء من عنه وروى حبيبة أم املؤمنني أم وأخته وعمر بكر أيب عن
البجلي وجرير الزبري ابن اهللا وعبد عمر بن اهللا وعبد عباس بن اهللا عبد وفقهائهم،

بن وأومعاوية اخلدري سعيد وأبو بشري بن والنعمان يزيد بن والسائب أمامةبخديج و
أيب بن وقيس نوفل بن احلرث بن اهللا عبد وفقهائهم التابعني كبار ومن سهل، بن
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وحممد طلحة بن عيسى بعدهم وممن اخلوالين، إدريس وأبو املسيب بن وسعد حازم

وأ عوف بن الرمحن عبد بن ومحيد مطعم بن جبري عثمان،بن موىل ومحران جملز بو
العريان وأبو منبه بن ومهام هانئ بن وعمري وقاص أيب بن وعلقمة حمرييز، بن اهللا وعبد
اإلسالم أئمة األئمة هؤالء فتأمل وآخرون، الشخري بن اهللا عبد بن ومطرف النخعي

وفقي جمتهد أي جمتهدا كان أنه تعلم عنه رووا فقيههالذين أي .ا
شي) تنبيه( التابعنيعن أكابر من عنه روى من مجلة من واحلفاظ اإلسالم خ

ألهل الشديد إيذائه يف عنه جاء ما ذلك على يشكل وقد احلكم، ابن مروان وفقهائهم
للحسن وقوله مجعة، كل يف املدينة منرب على وجهه اهللا كرم لعلي وسبه البيت

وجوا عنه يأيت مما ذلك وحنو مهونون بيت أهل أنتم شيءواحلسني عنه يصح مل أنه به
له روى وهلذا علة سنده يف ذلك حنو فيه ما كل أن سأذكره، مما ستعلمه كما ذلك من
احلفاظ لنقله ذلك من شيء عنه صح ولو احملدثون، خيرجه ومل وغريه البخاري
روايته تقبل الداعية غري واملبتدع مبتدع أنه فغايته ذلك قال أنه وبتسليم عليه، وتكلموا

ر فيهوقد ذلك يؤثر ومل مبتدعني مجاعة عن صحيحه يف البخاري أخرب. وى أنه ومنها
عنه جاء ما ذلك فمن كرامة، وذلك أخربه، كما بعده األمر فوقع مغيبة أمور عن
فال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أخرجوا مكة أهل إن قال أنه ثقات رجاله بسند

املدينة أهل وأن أبدا، فيهم اخلالفة أبداتكون فيهم اخلالفة تعود فال عثمان فتأمل. قتلوا
إخراج من فعلوه ما على جوزوا م بأ مكة أهل على عنه اهللا رضي منه احلكم هذا
فوقع أبدا اخلالفة فيه تكون ال حملهم بأن بينهم، من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

أخرب كما كانت. األمر ا فا الزبري، ابن خالفة عليه يرد الشاموال إذ تتم، مل ا أل مبكة
أوهلا، من فيها منازعا فكانت وأيضا واليته، عن خارجة كلها كانت وغريمها ومصر

املدينة أهل وعلى الدهر من يوم له يصف فلم آخرها فيها. إىل كان من قتل. أي حني
للخال مستقرا تكون فال املدينة إىل تعود ال أي إليهم، تعود ال اخلالفة بأن أبداعثمان فة

بل معاوية، أخرب كما أيضا هنا األمر فوقع عنه، اهللا رضي بعثمان فعلوا مبا هلم جمازاة
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صورة من نوع فيها وقع ا فا مكة، خبالف ادعاؤها وال خالفة صورة يقع مل هنا
وأن قاله فيما معاوية بر فعلم اإلطالق، على خالفة تسم مل ا أل ا، عربة وال اخلالفة

ب وقع اخلوارقاألمر وليست عنه، اهللا رضي ملعاوية جليلة كرامة وهذه أخرب، كما عد
اهللا صلى وجهره سره يف بأسره العامل ممد نظر عليه حل من على ببعيدة والكرامات

وشرف وسلم قالوعليه عمر ابن أن خالف رجاله يف بسند جاء ما ومنها ما: كرم،
ع اهللا صلى اهللا رسول بعد الناس من أحدا وهذهرأيت معاوية، من أسود وسلم ليه

مجع وأنه غايتها، والسيادة السؤدد من بلغ معاوية بأن اجلليل اإلمام هذا من شهادة
يف بالغا معاوية وكان والكرم والعلم احللم وهي عليها ذلك لتوقف الكمال صفات

عظيما مبلغا الثالثة هذه من قال. كل أنه ضعف فيه بسند األعمش عن جاء ما ومنها
فشهادته وعلمائهم التابعني أجالء من واألعمش املهدي، هذا لقلتم معاوية رأيتم لو
يف ماشيا كان بأنه وإخبارا عليه جليال وثناء ملعاوية عليا مدحا تستدعي ملعاوية بذلك

بره الناس عم وأنه اجتهاده، اليه أداه ما حبسب املزيد احلق على أموره . نوالهومجيع
كذلك املهدي أن األموركما هذه مجيع أنه. يف ثقات رجاله بسند جاء ما ومنها
فقال مجعة يوم أحد: خطب جيبه فلم منعناه، شئنا فمن فيئنا والفئ مالنا املال مث. إمنا

فقام كذلك الثالثة يف ففعل أيضا، أحد جيبه فلم ذلك فقال الثانية اجلمعة يوم خطب
فقال رجل ف: إليه والفئ مالنا املال إمنا اهللاكال إىل حاكمناه وبينه بيننا حال فمن يئنا

مث هلك، فقالوا للرجل، أرسل مرتله وصل ملا مث خطبته يف فمضى بأسيافنا، تعاىل
جا فوجدوه اهللا،لسدخلوا أحياه أحياين هذا إن هلم فقال سريره، على معه عتمسا

يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا فال(رسول يقولون أمراء بعدي من يردسيكون
القردة تتقاحم كما النار يف يتقامحون عل)عليهم، يرد فلم مجعة أول تكلمت وإين ي،

عل يرد فلم الثانية اجلمعة يف مث منهم أكون أن فخشيت مثيأحد منهم، إين فقلت أحد
علي فرد الرجل هذا فقام الثالثة اجلمعة يف تعاىلتكلمت اهللا أحياه فتأمل. فأحياين،

اجل املنقبة أخلصتهذه إن فانك مثلها أحد عن يرد مل إذ معاوية ا انفرد اليت ليلة
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كان أنه وتعلم عنه وترضى كماله، تعتقد أنك على محلك توفيقك وحتقق قصدك
من كان وأنه أمكنه ما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول من مسعه ملا العمل على حريصا

فحماه فرطة أدىن منه توجد أن نفسه على عنهاخلائفني اهللا رضي وآمنه أنه. اهللا ومنها
ال اتفق حديثا وستني وثالثة حديث مائة وسلم عليه اهللا صلى النيب عن اريبخروى

خبمسة ومسلم بأربعة البخاري وانفرد أربعة على منها ملا. )١(ومسلم أنه ومنها
كساه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان قميص يف يكفن أن أوصى الوفاة حضرته

جسدهإ يلي مما جيعل وأن عليه. ياه اهللا صلى اهللا رسول أظفار قالمة عنده وكانت
وفمه عينيه يف وجتعل تسحق أن فأوصى وبني. وسلم بيين وخلوا يب ذلك افعلوا وقال

وإين طوى بذي قريش من رجال كنت ليتين يا قال املوت به نزل وملا الرامحني أرحم
شيئاآمل األمر من ال. ل شأن عنهموهذا اهللا رضي مماسة. كمل له يسر أن له فهنيئا

وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول جسد مسه ملا مبا. جسده وعينيه فمه باطن واختالط
أن واملشهور بدمشق تويف أنه على واتفقوا وسلم عليه اهللا صلى النيب بدن من انفصل

وهو النبوية اهلجرة من ستني سنة رجب من خلون ألربع كانت اثنتنيوفاته ابن
سنة ومثانني ست وقيل سنة وسبعني مثان وقيل سنة .)٢(ومثانني

الثالث الفصل
قابل وبعضها ا، بعضهم عليه طعن أمور عن اجلواب يف

سنذكره أو ذكرناه مبا حيط مل من عليه ا يطعن ألن
على مشتملة مبسوطة موضحة هنا لكنها قدمته مبا أجوبتها علمت وقد

تسبق مل مع. )٣(زيادات يلعب كان أنه عنهما اهللا رضي عباس ابن عن مسلم روى

                                                 
أحاد)١( من الستة الكتب يف مروياته الباسم الروض يف سرد الوزير ابن أن املقدمة يف األحكامذكرنا يث
صحيح)٢( بسند نعيم أيب عن الطرباين رواه
األحوذي)٣( عارضة يف العريب ابن وذلك: قال ضلله من ومنهم هداه من فمنهم معاوية يف الناس مذاهب تباينت

له صحيح منها معاوية من جرت اليت املعاين وتلك قال مث حتصيل بغري وكالمهم سفن بغري الفنت يف خلوضهم
سليم البدعخمرج أهل من م بكو الصحابة على الناس قلوب ليغريوا التارخييون ذكرها باطلة أمور ومنها
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فهرب وسلم عليه اهللا صلى النيب له فجاء ضربة. الصبيان وضربه له فجاء منه وتوارى

قالنيب مث معاوية(كتفيه يل فادع قال. )اذهب مث يأكل هو فقلت فجئت قال
معاوية( يل فادع فقال)اذهب يأكل؛ هو فقلت فجئت بطنهال(قال اهللا وال،)أشبع

عل قالىنقص عباس ابن أن فيه ليس فألنه األول أما أصال، احلديث هذا يف معاوية
رآه ملا عباس ابن أن حيتمل وإمنا فتباطأ، يدعوك وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ملعاوية
يف وكذا يأكل، بأنه وسلم عليه اهللا صلى النيب وأخرب فجاء يدعوه أن استحىي يأكل
يدل األكل زمن طول أن حقيقته، به يراد أن بفرض الدعاء فسبب وحينئذ الثانية املرة

عليه الدعاء فيه ليس ذلك أن على مذموم وهو منه االستكثار هوبعلى وإمنا ديين نقص
غ ال األكل بكثرة عليه دون. ريللدعاء الدنيا يف والتعب املشقة تستدعي إمنا وهي

ن. اآلخرة يضره مل من ينايفوكل ال أخروي ابن. الكمالقص أن فبفرض ثانيا وأما
وأن سعة األمر يف ظن أنه حيتمل وسلم، عليه اهللا صلى النيب بطلب معاوية أخرب عباس
يقتضي ال األمر أن والفقهاء األصوليني عند األصح أن على فوريا، ليس األمر هذا

د كأن بشيء، ألحد وسلم عليه اهللا صلى أمره إالّ إجابتهالفورية جتب فانه إليه اهللا عاه
االس هذا يستحضر مل معاوية وكأن الفرض، صالة يف كان وإن يقولتفورا ال أو ثناء

اهللا. به صلى لسانه على جرى الدعاء هذا أن فيحتمل ثالثا وأما معذور، فهو وحينئذ
أصحابه لبعض قال كما قصد، غري من وسلم ميينك(عليه أمهات)تربت ولبعض ،

بطريق)حلقييعقر(نياملؤمن ألسنتهم على جتري كانت اليت األلفاظ من ذلك وحنو
معانيها يقصدوا أن غري من معاوية. العادة أن إىل صحيحه يف مسلم فأشار رابعا وأما

النيب سبه من باب يف احلديث هذا أدخل ألنه وذلك الدعاء، هلذا مستحقا يكن مل
ه وليس عليه دعا أو وسلم عليه اهللا ورمحة،صلى وأجرا زكاة له كان لذلك أهال و

عليه اهللا صلى النيب بطلب خيرب مل معاوية أن حيتمل أنه قدمته، ملا ظاهر إليه أشار وما
سعة األمر يف أن ظن ولكنه أخرب أنه أو له، الفور. وسلم جيب ال أنه معتقدا كان أو

                                                                                                                        
مضلني ضالني
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الالئ االحتماالت هذه وعند األصول، أئمة من مجاعة رأي هو معاويةكما بكمال قة

زكاة له فيكون بأهل له وليس هو عليه الدعاء هذا يكون أن يتعني ومكانته، وفقهه
وسلم عليه اهللا صلى قال كما ورمحة، البشر(وأجرا يغضب كما أغضب إين اللّهم

زكاة له ذلك اللّهم فاجعل لذلك أهال هو ولس عليه دعوت أو لعنته أو سببته فمن
ورمحة منوأم. )وأجرا احلديث هذا أن فهو الرابع، يف قررته ما نتيجة فهو خامسا ا

اإلمام صرح وبه عليه، ال ملعاوية دعاء أنه قررته مبا بان ألنه اجلليلة معاوية مناقب
الضاللة. النووي إخوان األشقياء األغبياء اجلهلة الكذبة امللحدة بعض زعم الثاين

و والبهتان صلىالوالعناد النيب أن قالفساد، وسلم عليه على(: اهللا معاوية رأيتم إذا
فاقتلوه زعم)منربي كما األمر وليس احلديث هذا صحح الذهيب وأن ضل. ، بل

الذهيب يصححه ومل له،. وافترى أصل ال موضوع كذب أنه بني مث تارخيه يف ذكره إمنا
ن أو احلديث، ذلك بلغهم إن الصحابة سائر نقيصة ذلك فرض على يلزم أنه قيصةعلى

كتمه لو أنه على به، يعلمون حىت لألمة تبليغه جيب هذا مثل ألن وكتمه منهم بلغه من
يبلغهم أن وهو األول القسم إالّ يبق فلم وهكذا، بعدهم ملن نقلوه حىت التابعني يبلغ مل
بعض كتم عليهم جاز ذلك عليهم جاز لو إذ شرعا يتصور ال وهو به، يعملون فال

العم رفض أو عليهالقرآن اهللا صلى قوله مع سيما ال شرعا، حمال ذلك وكل به ل
عل(وسلم البيضاءىتركتكم ناقل. احلديث: )الواضحة بكذب يقطع بل يصرح ومما

احلد الصحابةيهذا من مر من وثناء وثناؤه واليته، مدة الشام دمشق له عمر تولية ث
يقطع ومما عنه العلم وأخذهم عنهم، اهللا رضي علي حىت مثلعليه أن أيضا، كذبه مبثل

احلد احلروبيهذا تلك وقوع عند سيما ال وإظهاره، نقله على الدواعي تتوفر مما ث
عليه واحتال بل وقاتله، الصحابة أكثر معه الذي احلق اخلليفة حارب وكونه والفنت،

العاص بن وعمرو األشعري موسى أيب حتكيم عند له نائبه خبلع نفسه خلع بل. حىت
موت عليهبعد والعقد احلل أهل بامجاع أيضا اخلليفة هو الذي احلسن مع سعى علي

بامجاع أيضا اخلالفة عن له نزل كل. حىت ووافقه احلق، اخلليفة بأنه يومئذ فسمى
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خالفته يف بقدح أصدقائه عن فضال أعدائه من أحد يطعن ومل ذلك على الصحابة

مطلقا ا. بشيء أنه على وأمجعوا اتفقوا كلهم هذابل مع بقى فهل حينئذ احلق خلليفة
احلديث-كله هذا كذب يف تردد بعضه عن ال-فضال وأنه عنه اإلعراض ووجوب

ناقله كذب وإظهار أمره لتبني إالّ روايته ال)١(حيل إذ أضل، هم بل كاألنعام م وأ ،
رؤوس على وأظهر خذالنه اهللا وحقق حسه عدم أمحق على إالّ حديث هذا أن يروج

مناخلال وعري مجا، علما يدعي ممن ذاكريه بعض فإن لذلك فتفطن وتعسه، كذبه ئق
وأمخله وخذله اهللا فقبحه لفساده وتروجيا لعناده حتقيقا صما، أذنا بطالنه على يربهن

حديث وتأمل الرحيم، الرؤف الكرمي اجلواد إنه الباغية(وأخبله الفئة تقتله ،)عمار
ر على اتفق أصل له كان ملا أنجتد على وأتباعه علي استدل مث الصحابة، كل وايته

مما البطالن بقطعي ليس مبا وأتباعه معاوية وأوله احلق، اإلمام على خارج باغ معاوية
ولو عنه، اجلواب أو به االحتجاج لوقع أصل له احلديث هذا كان فلو عذرهم، يقتضي

صلى أنه حسن بسند املروي احلديث يف الثالث منهم، واحد قالمن وسلم عليه : اهللا
وثقيف( حنيفة وبنو أمية بنو العرب قبائل احلاكم)شر قال الصحيح احلديث ويف ،

إىل الناس أو األحياء أبغض كان عنه، اهللا رضي برزة أيب عن الشيخني شرط على
ومضر األشرار، من فهو أمية بين من ومعاوية أمية بنو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

ا أبغض والكانوا إلمارة فيه أهلية فال وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل لناس
مستنتجه جهل على دليل اخل فهو املعترض قول أعين االستنتاج هذا أن وجوابه خلالفة،
لو النتيجة هذه على يلزم ألنه غوامضها، عن فضال العلوم، مببادئ له دراية ال وأنه

سعيد)١(                                                  أيب عن طريقني ومن مسعود ابن عن يعقوب بن وعباد ظهري بن احلكم فيه طريق من احلديث هذا ورد
ز بن علي اآلخر ويف سعيد بن جمالد أحدمها بشيييف وليسا جدعان بن الذهيبد قال موضوع: ء احلديث هذا

برواية مردود بأنه اجلوزقاين ذكره وما لنقل حيتاج فإنه السابوت بن معاوية إىل لصرفه معىن وال جمالد على
مأمونيرأ(إذا: جابر أمني فإنه فاقبلوه منربي على خيطب معاوية أيضا)تم احلاكم ورواه اخلطيب رواه كما

مسعود ابن جافسند: عن وهورواية ظهري بن احلكم فيها مسعود ابن ورواية الذهيب قال كما ظلمات كلها بر
السيوطي قال كما الشريعة. متروك ترتيه حيىي: ويف حبان. كذاب: قال ابن عن: وقال املوضوعات يروى

الثقات
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كلي العزيز عبد بن وعمر عثمان أن منسلمت ما وأ للخالفة فيهما أهلية ال هما

الدين يف وإحلاد املسلمني، إلمجاع خرق وذلك احلد. األشرار، من املراد أنيوإمنا ث
وال أشرارا ليسوا أقلهم أن ينايف فال واألبغضية، بالشرية موصوف أمية بين أكثر

على أمجعوا قد وعثمان كيف األئمة، وأكرب األمة خيار من هم بل صحةمبغوضني
من فيه صح وقد له، احلسن نزول بعد معاوية وكذا العزيز، عبد بن عمر وكذا خالفته
فرقنا أننا وسيأيت العموم، ذلك عن خروجه كاإلمجاع أوجب ما السابقة األحاديث
علة، وال عصبية غري من باألدلة متعبدون ألنا يستحقه ما كال وأعطينا ولده وبني بينه

بالتعصب األمر كان فيهولو قال الذي ولده يف معاوية خالفنا ملا هواي: واحملاباة لوال
لرأ قصديفيه فبطلتيت غريه، استخالف من وأعدهلا األمور أوسط إىل هلديت أي

وال وزن له يقال وال رأس إليه يرفع فال معاند أو جاهل قائلها أن وبان النتيجة تلك
و فهمه لقصور يبديه مبا يعتد وال يلقيه مبا الكتابيعبأ آخر وسيأيت وومهه، كذبه حتقق

مكر ذو م بأ ووصفهم صلبه، من خيرج وما احلكم لعن وسلم عليه اهللا صلى أنه
الصاحل. وخديعة إالّ كله ذلك حدث قلناهنيمث فيما صريح فهذا هم، ما وقليل منهم،

ب املراد منبأن لتنجو عنه تغفل وال فتأمله أكثرهم احلديثني ذينك من أمية سفاسفين
املعاندين وشقائق .امللحدين

بني) تنبيه( شجر عما اإلمساك جيب بأنه األصول، يف وغريهم ائمتنا صرح
تفرق من واضح هو كما قدمته ما على ذلك يشكل فال عنهم، اهللا رضي الصحابة
يصح مل مما بينهم، صح ما وبيان بينهم وقع ما مجيع وذكرهم والسلف، اخللف

م معاين على واستنباطهموالكالم مشكلة، ظواهره مما م وحرو فتنتهم يف هلم وقع ا
قال أنه عنه اهللا رضي الشافعي عن مر وقد بينهم، وقع مما وغريهم البغاة : أحكام

وكذا وللخوارج؛ وصفني اجلمل ألهل علي مقاتلة من واخلوارج البغاة أحكام أخذت
األصول من أئمتنا ذكر وقد عنهم، اهللا رضي الشافعي اليتغري املبتدعة شبه وغريهم يني

عن ردوها مث الصحابة بقية عن وتارة وأصحابه، علي على م كذ عن تارة أخذوها
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أئمتنا وبني عليها، يعتمدون حجة وال إليها يستندون شبهة هلم يبق مل حىت آخرها،

عنه نقل مما كثريا أن إىلماحملدثون أشرت كما علل، أو علة سنده يف وإما كذب إما ،
ضعيفك فيهم أو الصحيح رجال أو ثقات رجاله بقويل الكتاب هذا يف ذلك من ثري

جيوز ال أنه املراد إمنا بقيته، وسترى رأيته مما ذلك حنو أو وقف، أو إرسال أو جمهول أو
والطعن ذلك له وقع من نقص بعض على به يستدل بينهم وقع مما شيئا يذكر أن ألحد

ليغري أو الصحيحة، واليته ومليف املفاسد، من ذلك وحنو وثلبهم سبهم على العوام
على ويتركونه رأوه ما كل ينقلون الذين النقلة جهلة وبعض للمبتدعة إالّ ذلك يقع

التحرمي شديد وهذا لتأويله، مشريين وال سنده، يف طاعنني غري من. ظاهره، فيه ملا
أ تنقيص على حكمهم يف ومن العامة إغراء وهو العظيم اهللالفساد رسول صحاب

مل الذين وسلم عليه اهللا وشاهدوهيصلى مسعوه وما اهللا كتاب إلينا بنقلهم إالّ الدين قم
ا حييط ال اليت األحكام من لنا بينوه وما البيضاء، الواضحة الغراء سنته من نبيه من
اإلسالم عن وجزاهم وأرضاهم، عنهم اهللا فرضي والعيان، بالربهان لتميزهم سواهم،
ما حبسب الواقع مقتضى على فيه احلق لبيان ذكره أما وباجلملة جزاء، خري واملسلمني
وأجل الواجبات، آكد من فهو السنة أهل قواعد على وإجرائه األدلة به قضت

ي ألنه ماعلالطلبات ألن م، ر من هدى على وكلهم كيف م وبراء نزاهتهم به م
بني وقد اجتهاد عن إالّ يكن مل منهم أنصدر وسلم عليه اهللا صلى من(الصادق

أجران فله وأصاب رواية)اجتهد أجر(ويف فله وأخطأ اجتهد ومن أجور عشرة فله
املؤولني)واحد تأويل ألن الصواب، وحتري الثواب أصل يف كمصيبهم فمخطئهم ،

على ورسوله اهللا أوجب وهلذا الربهان، واضح كان رمبا بل البطالن قطعي غري منهم
اإلسالمالكاف يف احلميدة آثارهم ومعرفة عليهم والثناء وإجالهلم تعظيمهم يف املبالغة ة

ويقضي خصوصيته به وتشهد مرتبته تقتضيه ما منهم كل منقبتهبهوإعطاء غريه على
هي ما على كغريهم مبراتبهم حييط ال إذ معهم وأفعاله فيهم بأقواله مشرفهم بينه مما

سواه أحد اهللا عند فعليكمل. عليه تلقاه، يوم إىل أمته ا أحتف اليت العلوم من ذلك أن ا
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للمعاندين وإمخادا للمبتدعني إدحاضا فيه فان حررناه ما واعتقاد قررناه ما باتباع

للمتعلمني وإرشادا للجاهلني .وتعليما
قال) تنبيه( وجهه اهللا كرم عليا أن جاء قلت يوم: إن ومبعاوية يب يؤتى

فنختصم العرشالقيامة ذي أن. عند من تقرر ما ينايف وهذا أصحابه، أفلح أفلح فأينا
منقطع، سنده فألن أوال وأما ينافيه، ال قلت ذنب، وال عليه إمث ال مأجور منهما كال
هو فعله ما أن بان فأينا علي عن ذلك صحة بغرض فاملراد ثانيا وأما فيه، حجة فال

ضوعف أي أصحابه، أفلح األمر نفس يف علىاحلق الفالح وإطالق أجورهم، ت
قال وسلم عليه اهللا صلى أنه الصحيح احلديث يف الرابع سائغ، شائع األجور تضاعف

ياسر بن الباغية(: لعمار الفئة إخبار)تقتلك فهذا قتلوه، حىت معاوية عسكر فقاتل ،
هو عليا وأن علي على باغ معاوية أن وسلم عليه اهللا صلى املصدوق الصادق من

بغاة،اخلل وأصحابه معاوية أن احلديث، هذا عليه يدل ما غاية أن وجوابه احلق، يفة
عليه قوله بنص مأزورين غري مأجورون ذلك مع م وأ فيه نقص ال ذلك أن مر وقد

والسالم أجر(الصالة فله وأخطأ اجتهد إذا تهد ا أن)إن مبسوطا مستوىف ومر ،
احل هذا أول وقد جمتهد، أي جمتهد شرطمعاوية هو كما ببطالنه يقطع ال مبا ديث

بسند جاء ما منها كثرية، طرق من تأويله جاء وقد يؤمث، وال يفسق ال الذي الباغي
وقد فريجع عسكرهم يدخل كان صفني يوم وجهه اهللا كرم عليا أن ثقات رجاله

ألصحابه ويقول دما، سيفه ألصحاب: خضب علما عمار وكان اعذروين، اعذروين
عماراهللاصلىحممد حرض مث تبعوه إالّ صفني أودية من واديا يسلك ال وسلم، عليه

يف علي حزب هو الذي م حز وأن العني احلور له وذكر وقاص أيب بن عتبة بن هاشم
ألبيه عمرو بن اهللا عبد فقال قتال، حىت فقاتال األعلى، الرفيق يف وحزبه حممد مع اجلنة

فيه قال وقد الرجل، هذا قتلنا وأيقد فقال قال، ما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
عمار قال بن: رجل؟ يوم يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت املسجداأما ء

عليه اهللا صلى اهللا رسول على فمر لبنتني، لبنتني حيمل وعمار لبنة، لبنة حنمل وحنن
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له فقال من(: وسلم ناقه وأنت لبنتني؟ حتمل اليقظان أبا ستقتلكيا إنه أما مرض،

اجلنة أهل من وأنت الباغية فقال)الفئة ملعاوية ذلك عمرو قال مث نعم، عمرو فقال ،
عسكر من فصار رماحنا بني فألقوه به، جاؤا من قتله إمنا قتلناه أحنن اسكت له

وغريه أمحد عند رواية ويف به جاء من عمارا قتل إمنا وسلم. معاوية؛ عليه اهللا صلى أنه
لهجعل ويقول عمار عن التراب الفئةمحت(ينفض ستقتلك إنه أما ناقه وأنت لبنتني ل

قيل)الباغية عمار قتل ملا أنه فثقة واحدا إالّ الصحيح رجال رجاله بسند أيضا وجاء ،
له فقال ملعاوية، فذكره احلديث وأصحابه: لعمرو علي قتله إمنا قولك من دحضت

ر بني فألقوه قتلوه حني به سيوفناجاؤا بني قال أو بن. ماحنا خزمية أن لني فيه وبسند
قاتل مث احلديث وذكر سيفه فسل بصفني عمار قتل حىت سالحه كافا يزل مل ثابت
عنهما اهللا رضي عمر ابن عن الصحيح رجال رجاله وبسند قتل، حىت معاوية عسكر

قال ر: أنه علي مع الباغية الفئة أقاتل مل أين إالّ شيء على آس وبسندمل عنه، اهللا ضي
شعفات م بلغوا حىت علي قوم قاتلوا لو معاوية قوم أن حلف عمارا أن ثقات رجاله
رجال رجاله وبسند الباطل، على وضده احلق على إمامهم عليا أن شكوا ملا هجر
أخربه وسلم عليه اهللا صلى أنه وأخرب لنب من شربة طلب صفني يوم عمارا أن الصحيح

من شربة آخر رايةأن نظر وملا فقتل، تقدم مث ا، فشر ا فأتى لنب شربة ا يشر الدنيا
قال قبل: معاوية أي وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول مع الراية هذه صاحب قاتلت

سلبه. إسالمه ألجل معاوية عند عمار قتل يف اختصما رجلني أن ثقات رجاله . وبسند
حاضر عنهما اهللا رضي عمرو بن اهللا صلىوعبد اهللا رسول مسعت هلما اهللا عبد فقال

يقول وسلم عليه الباغية(: اهللا الفئة معاوية)تقتله له فقال قتله، أنه منهما كل فأنكر ،
فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل شكاين أيب إن فقال، معنا بالك أطع(: فما

أقاتل ولست معكم فأنا تعصه، وال حيا دام ما رواي)أباك ويف أن، صحيح سندها ة
ذكر ما اهللا عبد فقال معنا، له فما جمنونك عنا تكف أال لعمرو قال رواية. معاوية ويف

يف الثلث باهللا أعندك له معاوية فقال ملعاوية احلديث ذكر ملا عمرا أن يعلى أيب عند
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أنت اختصما! الثلث رجلني أن ثقات رجاله وبسند به، جاء من قتله إمنا قتلناه، أحنن

فقالع عليا؟ تقاتل كيف له فقيل احلديث، هلما فروى عمرو صلى: ند النيب قال إمنا
وسلم عليه النار: (اهللا يف وسالبه واحدا). قاتله إالّ الصحيح رجال رجاله بسند وجاء

حديثه حيسن وقد احلفظ سيء ذكر. فانه من صفني يوم أكثر وجهه اهللا كرم عليا أن
اهللا وصدق وتعاىل، سبحانه عليهاهللا اهللا صلى اهللا رسول إليك أعهد فسئل ورسوله،

قال للناس، عهده ما إالّ إليه يعهد مل باهللا فحلف عليه فأحل فأعرض ذلك يف شيئا وسلم
أين رأيت مث مين، وفعال حاال أسوأ فيه غريي فكان عثمان، يف وقعوا قد الناس ولكن

أم أصبنا أعلم، فاهللا عليه فوثبت األمر هلذا الذيأحقهم هذا علي قول فتأمل أخطأنا،
عمار حبديث علمه مع أخطأنا أم أصبنا أعلم فاهللا وهو عنه، الفئة(: صح تقتله

جبواز)الباغية عليه بغاة وعسكره معاوية بأن علمه مع مصرحا وجهه اهللا كرم جتده ،
اخلط الإوقوع معاوية تأويل وبأن اخلالفة، هو الذي األمر ذلك على وثوبه يف سابقمنه

علي قول قلت فان ذلك، على يقل مل وإالّ احلق أنه حيتمل بل البطالن، بقطعي ليس
لربه وافتقار لذلته إظهار فيه ليس مبا الكامل واعتراف التواضع باب من هو إمنا ذلك

أن: قلت كما حمتمل، هذا أن والصواب عليها، دليل ال دعوى جمرد اخل هو إمنا قولك
حقية لتجويز ذلك منقوله كل حقية أمكنت فلما أيضا، حمتمل معاوية تأويل

قول به يصرح كما ومعاوية، علي من كل عذر أحدمها ببطالن يقطع ومل االحتمالني
اجلنةاعلي يف معاوية وقتلى قتالي كان)١(لسابق علي مع الظاهر الدليل كان ملا لكن

فتأمل معذورا، كان وإن عليه؛ باغيا ومعاوية احلق اإلمام حبفظههو واعنت احملل هذا
اخلطأ لكثريين أوجبت شهرية وختيالت كثرية شكوكا عنك يذهب فانه وحتقيقه

والكمال الصواب جادة عن واالحنراف أنه. والضالل معاوية تأويل يقوي قلت فإن
ما كل يف أبيه مبطاوعة عنهما اهللا رضي عمرو بن اهللا عبد أمر وسلم عليه اهللا صلى

علمه مع به بالقتاليأمره سيأمره وأنه معاوية مع سيكون أباه بأن وسلم عليه اهللا صلى
                                                 

خالف)١( بعضهم ويف وثقوا رجاله اهليثمي قال علي عن األصم بن يزيد عن الطرباين رواه
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مجيع له وبني بعده أمته يف يقع ما على ربه أطلعه وسلم عليه اهللا صلى ألنه معاوية، مع
معاوية عليه ما يقوي فهذا األحاديث عليه دلت كما أصحابه من بعده يقع مما ذلك

قلت تقرر، مث: كما اهللا عبد حديث وسلمنذكر عليه اهللا صلى أنه وهو عليه، نتكلم
ينام وال ويسهر يفطر فال يصوم أنه فأخربته عنه فسأهلا جيده فلم اهللا عبد أم على دخل
وقد رجع مث خرج مث جاء إذا حتبسه أن فأمرها حقهم، أهله يؤيت وال اللحم يأكل وال

ويفطر يصوم بأن وأمره السنة، خالف بأنه كله ذلك عليه فرد وينامجاء ويقوم
قال مث حقهم أهله ويؤيت اللحم الناس(ويأكل من حثالة يف بقيت إذا بك قد)كيف ،

به تأمرين فما قال أصابعه، بني وخالف هكذا وكانوا ومواثيقهم عهودهم ضعيت
قال وعوام(حينئذ، الناس وتدع يقينك خباصة وتعمل تنكر ما وتدع تعرف مبا تأخذ

ب. )أمورهم أخذ وأقيمث فقالده أبيه يد يف يده وضع حىت به ميشي أباك(بل فلما)أطع
وقد فأقاتل أخرج أن تأمرين أبتاه يا فقال فقاتل اخرج أبوه له قال صفني يوم كان
أنشدك قال يعهد ما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل يعهد يوم مسعت ما مسعت

علي اهللا صلى اهللا رسول إليك عهد ما آخر يكن أمل أنباهللا وسلم فوضعهاآه بيدك خذ
قال مث يدي أباك(يف معاوية)أطع مع فتقاتل خترج أن عليك أعزم فإين قال بلى قال

فيه خمتلف سنده ويف اهللا عبد حديث حاصل هذا السيف متقلدا حبان: فخرج فابن
حبان ابن بل حبان ابن من أحفظ حامت أبا أن شك وال ضعفه وغريه حامت وأبو وثقه

با عبدمعروف فطواعية وبتسليمه احلديث، ذا االستدالل فضعف التوثيق يف لتساهل
احلق اإلمام هو معاوية كون حيث من هو إمنا أبيه ألمر على. اهللا يدل أنه فيه ما غاية

طاعته فوجبت به متعديا ليس البنه عمرو أمر عن. أن وهو جمتهد أنه تعديه عدم ووجه
احل على معاوية بأن اجتهاده ادعاه. ققضاء ما غري احلديث عليه دل الذي وهو

أمره. السائل يف له مطاوعته يشمل أبيه مبطاوعة اهللا لعبد وسلم عليه اهللا صلى أمره أن
معاوية عليه ما حقية على ذلك فيدل معاوية مع بالقتال احلديث. له داللة عدم ووجه

جيب أنه احلديث هذا عليه دل الذي أن تقرر ما األخري هذا مطاوعةعلى اهللا عبد على
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به يتعد مل فيما تعد. أبيه ال معاوية مع باخلروج له أمره بهيوأن دل. منه ما مبقتضى

اجتهاده فتأمل. عليه الوجوه من بوجه هذا على زائد ألمر احلديث يف داللة .وال
عمار: اخلامس يف وسلم عليه اهللا صلى وهم(: قوله اجلنة إىل يدعوهم إنه

ال إىل معاوية،)ناريدعونه فئة هم ذلك، إىل عمار دعاهم الذين أن وبالضرورة ،
الضالل على م أ يف صريح النار، إىل يدعونه م بأ وسلم عليه اهللا صلى . فحكمه

يستدل فال يصح مل إذا أما تأويله، ميكن ومل احلديث صح لو يتم إمنا ذلك أن وجوابه
اال يسقط ضعيفا، سنده يف فإن كذلك، واألمر البه، حبان ابن وتوثيق به، ستدالل

وهو سيما ال له، عداء من تضعيف حبان-يقاوم ابن بالتساهل-أعين عندهم معروف
على حيمل معاوية، مع القتال وهو النار، إىل له فالداعون صحته سلمنا التوثيق، يف

معاوية، مع وقاتل عليا اترك له فقوهلم جمتهدين؛ وليسوا معاوية، مع فيه من غريأخالط
فتأمل؟ إليها جير ألنه نار فهو هلم جائز

احلق: السادس اإلمام أنه مع له؛ وحماربته وجهه اهللا كرم علي على خروجه
طرقه لكثرة احلسن احلديث بنص األعلم، األعدل واألفضل والعقد، احلل أهل بإمجاع

حسنه أطلق وملن صحته زعم وملن وضعه زعم ملن وعلي(: خالفا العلم مدنة أنا
ا الفضائل)با من عنهم اهللا رضي الصحابة من ألحد يرد مل احلفاظ األئمة قال ،

ملا وجهه وكرم عنه اهللا رضي أنه وسببه وجهه اهللا كرم لعلي ورد ما واملزايا واملناقب
كثر زوراتاستخلف ومثالب معايب له فأظهروا عليه املتقولون وساوره أعداؤه

وورث وعدوانا، وإحلادا تانا ذلكو احلفاظ رأى فلما ضاللتهم، على تبعهم من ذلك
فبادر حقه، يف عندهم ورد مما يرده ما وإظهار ذلك، من الباطل لبيان نفوسهم نصبوا
قادحا يكون ال ذلك أن واجلواب ومناقبه، فضائله من عنده ما مجيع بث إىل أحد كل

املرة تقرر وقد حمتمل، تأويل غري من فعله لو إالّ معاوية حمتمل،يف لتأويل أنه املرة بعد
وهو وخمطئ جمتهد أنه وغايته االجتهاد، أهل من وأنه وجهه اهللا كرم علي كالم بنص
بل به، ينفرد مل ألنه مرضي غري حتكم ذا معاوية ختصيص أن على مأزور، غري مأجور
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الس من يعلم كما عنهم، اهللا رضي والتابعني الصحابة أجالء من مجاعات عليه ريوافقه

عل مقاتلة إىل وسبقه وطلحةيوالتواريخ، والزبري كعائشة معاوية، من أجل هو من
مث الزبري ووىل طلحة، قتل حىت اجلمل، يوم عليا فقاتلوا الصحابة من معهم كان ومن
بعينه معاوية تأويل وهو قاتليه قتل من عثمان ورثة منع علي كون من وتأويلهم قتل

األج الصحابة أولئك أن التأويلفكما ذا عنه اهللا رضي علي قتال استباحوا الء
التأويل ذا يعين قتاله استباحوا وأصحابه عنه اهللا رضي معاوية ومع,فكذلك

فقال البطالن، القطعي الغري لتأويلهم نظرا عنهم علي اعتذر علي لقتال : استباحتهم
ك عليا إن ولفظه بسنده شيبة أيب ابن أخرجه علينا بغوا يومإخواننا سئل وجهه اهللا رم

فروا الشرك من فقال هم؟ أمشركون له املقاتلني اجلمل أهل عن أمنافقون. اجلمل قيل
قال هم؟ فما قبل قليال إالّ اهللا يذكرون ال املنافقني إن قال علينا: هم؟ بغوا إخواننا

له، مقاتلتهم يف معذورون م وأ كماهلم بل إسالمهم إبقاء على فدل إخوانه فسماهم
ليس فقال عثمان دم تطلب فقاال تبايعاين أال اجلمل يوم والزبري لطلحة علي قال وقد
فاجتمعت الفتنة وقعت قال أنه الزهري عن الرازق عبد وروى عثمان، دم عندي

أر دم كل أن على بدرا، شهد ممن كثريون وفيهم متوافرون وهم بتأويليالصحابة ق
ال بتأويل أتلف وكلما هدر فهو بتأويلالقرآن استحل فرج وكل فيه؛ ضمان فال قرآن

صاحبه على يرد بعينه موجودا كان وما فيه حل فال شيبة. القرآن أيب ابن وأخرج
تتبعوا ال اجلمل؛ يوم ألصحابه قال وجهه اهللا كرم عليا أن والبيهقي منصور بن وسعيد

أنه رواية ويف آمن؛ فهو سالحه ألقى ومن جريح على جتهزوا وال مناديهمدبرا أمر
ومن آمن بابا أغلق ومن أسري؛ يطلق وال جريح على يذفف وال مدبر يتبع ال ينادي،
إالّ دفعه ميكن ومل صال إن إالّ مقبل يقتل وال أخرى ويف آمن؛ فهو سالحه ألقى
منيع ابن وأخرج مال، يستحل وال باب يفتح وال فرج، يستحل وال مدبر، وال بقتله،

و أسامة أيب بن قالواحلرث عنهما اهللا رضي عمر ابن عن واحلاكم، رسول: البزار قال
وسلم عليه اهللا صلى األمة؟(اهللا هذه من بقي فيمن اهللا حكم تدري اهللا)هل قلت
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قال أعلم يكتم(ورسوله وال ا هار يطلب وال أسريها يقتل وال جرحيها على جيهز ال

أ)فيئها والبيهقي والطرباين والنسائي أمحد وأخرج قال؛ عنهما اهللا رضي عباس ابن ن
مل اجلمل يوم أنه منها ا، رموه ألمور علي على خرجوا الذين احلرورية للخوارج

يغنم ومل ا: يسب فا عائشة أي أمكم أتسبون يغنم ومل يسب ومل قتل إنه قولكم وأما
لئن غريها؟ من يستحل ما منها تستحلوا أم إليها، والداعية اجلمل بوقعة فعلتمالقائمة

تعاىل اهللا قال كفرمت، فقد أمنا ليست قلتم وإن كفرمت، ِمن: (لقد ِبالْمؤِمِنني اَولَى اَلنَِّبيُّ
اُمَّهاتهم واَزواجه شئتم؛)٦: األحزاب* اَنفُِسِهم أيهما فاختاروا ضاللتني بني وأنتم ،

على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حكم املوفق أيها علىفتأمل علي وحكم البغاة،
ال صريح كله ذلك أن تعلم ذكر، من على عنهما اهللا رضي عباس ابن وحكم مقاتليه
كماهلم على باقون م وأ اخلوارج، غري لعلي املقاتلني أولئك إسالم يف تأويال يقبل
ولو فيه خمطئني كانوا م وأ علي قتال على هلم احلامل اجتهادهم يف معذورون م وأ

علىضاقت لعاقبهم رتبتهم يف ونقصا عليهم إمثا هذا القتال،يقتاهلم انقضاء بعد عليه
بل الوجوه، من بوجه مقاتليه من ألحد القتال بعد يتعرض مل بل كذلك األمر وليس
معاوية مبدح أيضا يصرح ومما واالمتنان، السلم اية و واإلحسان احللم بغاية قابلهم

القواع يف اآليت الصحيح أقرباحلديث تقتلهم فيه فان اخلوارج صفة يف علي عن د
علىا ملومني غري م فا احلق، إىل قربا معاوية لطائفة مثبت فهذا احلق، إىل لطائفتني

لعل يفيقتاهلم صريح وذلك وتأويلهم، الجتهادهم نظرا عليه، بغاة كانوا وإن ،
ع اهللا رضي احلسن إن مث يأيت، أنه على هذين، بكل منهم ملعاويةاالعتداد نزل ملا نه

إىل الطائفتني أقرب تقتلهم قوله، من حظ فله اخلوارج إالّ هم له يكن مل عنه اهللا رضي
أنه حينئذ شك وال له، احلسن ونزول علي قتل بعد له حصل إمنا هذا لكن احلق،
قاتله من لكل الرافضة من طائفة تكفري وأما مشارك، وال مدافع غري من احلق اإلمام

ك جواب،فأولئك إليهم يوجه وال خلطاب يتأهلون فال سبيال، أضل هم بل األنعام،
مل حىت والبهتان، العناد يف قريش كفار أشبهوا بل ناكثون، احلق وعن معاندون م أل
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ال وهم كيف األوطان عن واجلالء القتل هلم النافع وإمنا قرآن، وال معجزة فيهم تنفع

كا منهم العليل وشفاء لدليل، أنهيرجعون الكثرية األحاديث يف صح وقد ملستحيل
وعن عنه اهللا رضي احلسن ولده ملنقبة إظهارا اجلم حبضرة قال وسلم عليه اهللا صلى

بيته، املس(أهل من عظيمتني فئتني بني به اهللا وسيصلح سيد هذا ابين ومها)منيلإن ،
من كل على وسلم عليه اهللا صلى فحكم معاوية وفئة وأبيه احلسن الفئتنيفئة

صدر. باإلسالم فيما معذورون م وأ كماهلم على أمجعني بقائهم يف صريح وذلك
يف استندوا وصفني اجلمل وأهل وجهه، اهللا كرم علي هو احلق اإلمام كان وان عنهم
عنه، اهللا حاشاه ذلك من برئ وهو عنه اهللا رضي لقتلة منعه من تومهوه ما إىل مقاتلته

بأ لعلمه عذرهم ذلك وسلمومع عليه اهللا صلى وبقوله فقهاء أئمة اجتهد(م إذا
واحد أجر فله وأخطأ اجتهد وإذا أجران فله وأصاب عنه)احلاكم اهللا رضي فعلي

رواية يف كما أجور عشرة بل أجران فله مصيب وطلحة. جمتهد كعائشة ومقاتلوه
م الكثريين الصحابة من تبعهم ومن العاص بن وعمرو ومعاوية بدروالزبري أهل ن

ليس البغي لكن علي على بغاة وهم واحد أجر فلهم مصيبني غري جمتهدون وغريهم
من البغاة أحكام تلقيت اهللا رمحه الشافعي قال مث ومن املرة بعد املرة مر كما ذم أسم
وليس بغاة فسماهم وغريه معاوية وبعده احلرب حال يف عليه اخلارجني علي مقاتلة

ع ملا هلم تنقيصا وأيذلك معذورون بسببه م وأ تأويل أي تأويال هلم أن لمت
أصال عنه التخلف ميكنه ال الدليل من له ظهر مبا العمل إىل ملجأ تهد ا ألن معذورين
قلت فان به، يعتد من إمجاع عليه كما أخطأ وإن أثيب ذلك وألجل مبسوطا مر كما

تقتل عمارا أن ا بيا مر كما الكثرية األحاديث يف فئةجاء من وقاتلوه الباغية الفئة ه
م أ بيان مع وبيناه قررناه كما ذلك ننكر ال حنن قلنا الباغية الفئة م أ فلزم معاوية
هم بل عليهم حرج ال البطالن قطعي غري تأويل هلم الذين تهدين ا البغاة وأن مؤولون

فاسدا تأويلهم كان وإن يثابون بمأجورون عمرو بن اهللا عبد أن رضيومر العاص ن
باملقاتلة أبوه أمره ملا احلديث ذا عنهما اهللا رضي ومعاوية أبيه على استدل عنهما اهللا
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معاوية. معه له فبادر احلديث له وذكر أخيك ابن يقول ما ترى أال ملعاوية عمرو قال

تأويله وأخرج. إىل معه بإخراجه قتله يف تسبب ألنه به خرج من إالّ قتله وهل فقال
جمازهلفظ إىل حقيقته عن تأويل. احلديث فهو لذلك، املقتضية القرائن من عنده قام ملا

جمازه، إىل حقيقته عن له الصارفة القرائن من عنده قام ملا به يقول أن تهد ا على ميكن
وأقرب قتله، باشر من هو إمنا قاتله أن يف صريح بل ظاهر احلديث أن احلق كان وإن

هذا معاوية تأويل النارمن يف عمار قاتل أن رواية يف جاء فإنه العاص بن عمرو تأويل
ال بذلك ومعينه قاتله على واحلكم عليه، واملعني قتله مباشر على حممولة الباغية فالفئة
ومعينه وقاتله مؤولون جمتهدون م فا الواضح للفرق به الفئة مجيع على احلكم يقتضي

لتأويلهما ينظر فال جمتهدين بنو. ليسا اهللا عبد وأن ختاصما قتله مدعيي أن مر قد
فقهاء من لكونه هذا اهللا عبد توقف وملا قتله أنه كل فأنكر احلديث هلما روى عمرو
معاوية جاهر املذكورين أبيه وتأويل معاوية تأويل يف وعبادهم وزهادهم الصحابة

الباغية الفئة هي فئته أن إىل إليه وأشار معاوي. باحلديث له قالفقال معنا بالك فما ة
يل فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل شكاين أيب إن أقاتل ولست معكم إين

وسلم عليه اهللا صلى اهللا تعصه(: رسول وال حيا دام ما أباك ولست. )أطع معكم فأنا
مل م أ علم وعمرو معاوية نظر دقة تأمل ومن مستوىف، ذلك على الكالم ومر أقاتل،

منهم ملاتصدر بالنسبة لكن والبحث، التحري مزيد بعد إالّ واحلروب األفعال تلك
ألن وخلفا سلفا املسلمني أئمة احلروب تلك من فعلوه فيما عذرهم فلذلك هلم ظهر
على االعتراض يف املسلمني من ألحد مساغ فال وحينئذ أيضا، عذرهم معه ومن عليا

يع أن مسلم كل على الواجب بل الفئتني من وأنأحد احلق اإلمام هو عليا أن تقد
من شيء يف تشكك ومن مأجور، مثاب معذور الفئنت من كال وأن عليه بغاة مقاتليه

عليه يعول وال اليه يلتفت فال معاند أو جاهل ضال فهو .ذلك
قال أنه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن روى أنه معاوية عذر لك يفصح : ومما

إ( يغفره أن اهللا عسى ذنب متعمداكل مؤمنا يقتل أو كافرا ميوت رجل فلوال. )الّ
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مبقاتلة يسمح مل حبق، قتل من قتل إمنا وأنه حق بغري قتله املراد أن معاوية عند أن

مغرور جاهل إالّ وخيالفه يرويه ال الذي احلديث ذا علمه مع معاوية. املؤمنني وحاشا
و وكاتبه وصهره وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول علىصاحب له واملدعو وحيه أمني

ويقيه واحلساب الكتاب يعلمه اهللا وبأن مهديا هاديا بكونه وسلم عليه اهللا صلى لسانه
قلت فإن مغرورا، أو جاهال يكون أن جمتهدا، فقيها عاملا كونه على واملتفق العذاب،

ت ال الكبرية أن على تعاىل اهللا قبحهم واخلوارج للمعتزلة دليل احلديث هذا فاذايف غفر،
قلت أبدا، فيها املخلدين النار أهل من كان يتب ومل فاعلها فيه: مات هلم دليل ال

تعاىل لقوله ِفيها: (أبدا، خاِلدا جهنَّم فَجزآؤه متعمِّدا مؤِمنا يقْتلْ )٩٣: النساء* ومن
تعاىل قوله بدليل املستحل، على محلها الَ: (لوجوب اَهللا ويغِفرِان ِبِه يشرك اَنْ يغِفر

يشآُء ِلمن ذَِلك دونَ تعاىل)١١٦: النساء* ما بقوله أيضا خمصص وهو اَهللا: (، ِان
جِميعا الذنوب مبني)٥٣: الزمر* يغِفر ذلك، دون ما ويغفر أعين هذا، أن واحلاصل ،

وآية احلديث هذا وهو مل، ا على به الذنوبفيقضى يغفر وهو العام وعلى القتل،
إذا الكبرية مرتكب بأن القائلون الضاللة فرق من فرق املقام هذا يف ضل وقد مجيعا،
إن حديث من هو إمنا بينهما، والفرق واخلوارج، املعتزلة وهؤالء خيلد، توبة بال مات

كافر وال مؤمن ال أو كافر هو هل فاسقا، مؤمنا ا. امليت على ألول،فاخلوارج
الكفر مع ينفع ال كما ذنب اإلميان مع يضر ال بأنه والقائلون الثاين، على واملعتزلة

ومتمسكهم املرجئة، هم وهؤالء مجيعا(طاعة، الذنوب ملا) يغفر فيه، هلم متمسك وال
املعنوي والتواتر واإلمجاع، بل السنة من معلوم هو ومما األخرى، اآلية من ال. تقرر أنه

دخول من الناربد األمة هذه عصاة من عليه. طائفة اهللا صلى نبينا شفاعة فيهم تقع مث
اجلنة ويدخلون فيخرجون .وسلم

قال: السابع وجهه اهللا كرم عليا أن حديث غري يف إيلّ: جاء عهد لقد
والقاسطني الناكثني قتال يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا األوصافورسول فهذه املارقني،

معا يف أولالثالثة بطرقه يأيت احلديث أن وجوابه قادح، وأي قادح وهذا وأصحابه وية
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بتقدر وأنه حكمه، يف أو ضعيف وأنه خمرجه بيان مع صفني بوقعة املتعلقة الفائدة

فراجعه مؤول، وطلحة. صحته عائشة قاتل وجهه اهللا كرم عليا أن هذا يناسب ومما
صحابة أكثرهم الذين الكثريين م وأصحا معاوية. والزبري وقاتل اخلوارج وقاتل

مجيع. وأصحابه على محله يصح بل مرضي غري حتكم فقط معاوية على احلديث فحمل
عليا قاتل ذلك. من فتأمل الفائدة تلك أول يف أنقله كما األلفاظ تلك وتؤول

مهم فانه .واستحضره
واخلوا) تنبيه( اجلمل أهل من خالفوه ملن علي مبقاتلة السنة أهل رجاستدل

مع له واملستخلفني بكر أليب املبايعني مقاتلة عن وإمساكه م، كثر مع صفني وأهل
اهللا صلى اهللا رسول عم ابن أنه مع ذلك يف له م مشاور وعدم لعلي إحضارهم عدم
الشجاع كونه مع غره يف توجد ال ومناقب مبزايا منه واحملبو بنته وزوج وسلم عليه

يلق الذي والعامل السلمكلىالقرم علمه إىل واملتحمل. منهم ذلك يف هلم والفائق
املسالك أوعر يف القتال مشقة أبو. عنهم له املستخلف عمر مقاتلة عن أيضا وبإمساكه

إليه أمرها املنحصر عوف ابن مث الشورى أهل مقاتلة وعن عليا، يستخلف ومل بكر
صلى بأنه ظن وال علم عنده يكن مل أنه على عثمان، عهدباستخالفه وسلم عليه اهللا

وال صرحيا باخلالفةاله ذلك. مياء على السكوت املسلمني من أحد عند له جيز مل وإالّ
غ مكن مث بالنص اخلليفة كان إذا ألنه تتدارك، ال اليت املفاسد من عليه يترتب منريملا ه

كذلك كلها وأحكامها باطلة الغري ذلك خالفة وكانت ع. اخلالفة، ذلك إمث لىفيكون
ذلك من وحاشاه وجهه اهللا كرم على. علي مغلوبا كان لكونه سكت إمنا أنه وزعم

أحد. أمره يتوهم وال ذلك، تبعة آثام من ليربأ باللسان يعلمهم أن ميكنه كان أنه يبطله
باخلالفة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل عهد قال لو وإالّ. أنه حق أعطيتموين فان

بسبب حيصل أنه بوجهصربت الصحابة من أحد من لوم الكالم كان. ذلك وإن
مل فاذا إليهيأضعفهم وصايا وال عنده عهدة ال أنه يف صرحيا عنه سكوته كان ذلك قل

أ من اخلالفةمبشيء مغلوبا. ور كونه ادعاء عنده. فبطل كان لو أنه أيضا يبطله ومما
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منهم أحد مقابلته يف يثبت مل طلبه يف وقام ذلك يف قومه.عهد مع أو وحده كان بل

حقه أخذ على قادرا شجاعته ومزيد م كثر مع منه هاشم ما. بين كائنا منعه من وقتل
قريش. كان رئيس حرب ابن سفيان أبو له قال وقد سيما عليهم: ال ا ألمأل شئت إن

املوص أنه الرافضة أكابر بعض اعتقد وملا الرد، يف عليه فأغلظ ورجال لهىخيال
حىتباخلال عليها مقاتلته يف وال لطلبها تركه يف عذرا له جيد ومل بذلك عامل وأنه فة
اهللا-ذهب عليه-قاتله قدرته مع احلق ترك أنه زاعما وجهه اهللا كرم علي تكفري . إىل

األئمة م: قال تا وعظيم الشيعة افتراء فعلم الوصي بأنه قط حيتج مل عليا أن تقرر ومبا
أن زعمهم يف م املتواتروكذ بالنص الوصي كذب. ه كلها أحاديث ذلك يف ورووا

الفاسد اعتقادهم لترويج أنفسهم عند من اخترعوها تان و وال. وزور روايتها حيل فال
إليها عثمان. اإلصغاء مث عمر مث بكر أيب خالفة يف ظاهر هو ما روايات يف جاء بل

وجهه اهللا كرم علي لسان على عن. حىت جاء ما ذلك رجالمن رجاله بسند علي
يسم فلم واحدا إالّ مل. الصحيح وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إن اجلمل يوم قال أنه

فاقام استخلف مث أنفسنا، قبل من رأيناه شيء ولكن إمارة يف به نأخذ عهدا إلينا يعهد
ثقات. واستقام رجاهلا أيضا علي عن رواية رسول. ويف بعمل فعمل بكر أبو استخلف

اهللا قبضه حىت بسريته وسار وسلم عليه اهللا صلى بعملهما. هللا فعمل عمر استخلف مث
اهللا قبضه حىت ما بسري .وسار

قال عليا أن ثقات رجاهلا أحدها طرق من أخرى رواية اهللا: ويف رسول يا
قال بعدك، يؤمر يف(من راغبا الدنيا يف زاهدا أمينا، جتدوه بكر أبا تؤمروا أن هو

واآلخرة الإ، أمينا قويا جتدوه عمر تؤمروا الئمتن لومة اهللا يف تؤمروا. أخذه وإن
املستقيم الطريق لكم يأخذ مهديا هاديا جتدوه فاعلني أراكم وال هذا. )عليا فتأمل

اتفق اليت اخلالفة حقية يف صريح أي صرحيا جتده وسلم عليه اهللا صلى منه التردد
عل عليهم اهللا رضوان يطعنترىالصحابة أن عن فضال ذلك يف توقف من وأن تيبها،

قوله وأن وعناده، خداعه مبجرد هو فإمنا اعتراض: فيه غري من فاعلني أراكم وال
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بكر أيب تقدمي أن على اجتهادهم، عليه أطبق مبا العمل يف هلم منه إذن فيه عليهم،

عل إليه أشار كما دليل أصرح فيه مرضه أيام يف م يفيللصالة متعددةنفسه روايات
و وغريمها، واألفضلية اخلالفة، يف الصحابة من كل على بكر أيب تقدمي على ذاهلمنه

عليها منصوص خالفته أن العلماء مجيع لكن. ادعى أيضا علي عن أخرى رواية ويف
بعينه أحد استخالف عدم يف عذره هلم بني وسلم عليه اهللا صلى أنه ضعيف سندها يف

يعصوا أن خشي الصحيحبأنه رجال رجاله بسند وجاء العذاب، عليهم فيرتل خليفته
مث فوضعه حبجر جاء املدينة مسجد أسس ملا وسلم عليه اهللا صلى أنه يسم مل واحدا إالّ
اهللا صلى النيب فسئل كذلك، عثمان مث فوضعه حبجر عمر مث فوضعه حبجر بكر أبو

فقال وسلم بعدي: عليه من اخلالفة أمر رو. هكذا يفويف كما صحيح سندها اية
قال مث حجرا وضع املسجد وسلم عليه اهللا صلى النيب بىن ملا املهرة، أبو(احتاف ليضع

ل مث حجري جنب إىل حجره بيبكر أيب حجر جنب إىل حجره عمر ليضعكضع مث ر
بعدي من اخللفاء هؤالء قال مث عمر حجر جنب إىل حجره رواية. )عثمان يف وجاء

م بعضها طرق وغريههلا حبان ابن وثقه لكن واحدا إالّ ثقات رواته وبعضها وضوع
أبو فجاء بالباب إنسانا ووكل بستان إىل ذهب وسلم عليه اهللا صلى أنه حاصله مبا

وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال الباب فدق وبشره(بكر له افتح أنس يا قم
بعدي من وباخلالفة فقال)باجلنة عمر فجاء أنس، قالففعل أنه إالّ ذلك وباخلالفة(له

بكر أيب بعد قال)من أنه إالّ ذلك له فقال عثمان عمر(فجاء بعد من باخلالفة وبشره
مقتول رسول. )وأنه عهد يف نقول كنا الصحيح، رجال رجاله بسند عمر عن وجاء

اخلالفة يف يعين وعثمان وعمر بكر أبو وسلم عليه اهللا صلى و. اهللا الصحيح يف يفوهو
وسلم عليه اهللا صلى فقال األمر ذا الناس أوىل من قالوا بكر(رواية، فأعادوا)أبو ،

فقال)عمر(فقال ا)عثمان(فأعادوا، حيتج فال كذاب سندها يف .لكن
أعرفه، ال من أيضا وفيه اهليثمي احلافظ قال الواقدي سندها يف أخرى ويف

أمية بن حراش وعد وسلم عليه اهللا صلى قالأنه املوت، يعين أجدك مل إن له فقال
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بكر( أبا قال)ائت أجده، مل فإن عمر(قال قال)ائت أجده مل فإن ائت(قال

نفسه)عثمان يف فقال فسكت ثالثا أو مرتني فأعاد فسكت أجده مل فإن قال ذَِلك: (،
اِهللا يشآُءفَضلُ من ).٢١: احلديد* يؤِتيِه

ا احلافظ قال بسند وسلموجاء عليه اهللا صلى أنه أعرفه مل من فيه ملذكور
عمر مث جبنبه آخر بوضع بكر أبا أمر مث حجرا وضع مث بعرتته، قباء مسجد قبلة خط
أن الناس إىل أشار مث جبنبه حجر بوضع عثمان مث بكر أيب حجر جبنب آخر بوضع
واحد إالّ ثقات رجاله بسند وجاء اخلط، ذلك على أحب حيث حجرا كل ايضع
رأى أنه وسلم عليه اهللا صلى النيب أخرب رجال أن احلاكم، صححه لكن فيه فاختلف
بعثمان مث به فرجح بعمر مث فرجحت بكر أبا فوزنت السماء من نزلت ميزانا نومه يف

وسلم عليه اهللا صلى فقال امليزان رفع مث بعمر، عثمان اهللا. فرجح يؤيت مث نبوة خالفة
رج وبسند يشاء، من لهامللك أر مل حقه يف عدي ابن قال واحدا إالّ موثوقون اله

قال وسلم عليه اهللا صلى أنه هذا، غري واحد حديث غري اثنا(: منكرا بعدي من يكون
محيدا يعيش وعمر قليال إالّ بعدي يلبث ال الصديق بكر أبو منهم خليفة عشر

شهيدا قال،)وميوت ا(مث فأرادك قميصا اهللا ألبسك إن عثمان خلعهيا على لناس
اخلياط سم يف اجلمل يلج حىت اجلنة ترى ال خلعته لئن اهللا فو ختلعه بسند)فال وجاء

تعاىل قوله يف قال أنه عباس ابن عن حبان ابن وثقه لكن وضعيف انقطاع واذْ(: فيه
حِديثًا اَزواِجِه بعِض ِالَى النَِّبيُّ ص)٣: التحرمي* اَسرَّ أنه هو احلديث عليهذلك اهللا لى

بكر أيب بعد يلي عمر وأن بعده يلي بكر أبا أن حفصة إىل أسر فيه. وسلم وبسند
جدا من. ضعيف زكاته إليه يدفع من إىل وسلم عليه اهللا صلى النيب سأل أعرابيا أن

فقال بكر(. بعده أيب قال)إىل من؟ مث قال)عمر(قال من؟ مث مث. )عثمان(قال قال
قال أل(من؟ السند. )منفسكانظروا ذا رواية صلى. ويف النيب يسأل من أمر عليا أن

فقال ذلك حنو عن وسلم عليه بكر(: اهللا فقال)أبو فسأل أمره سأل)عمر(مث مث ،
فمت(فقال متوت أن استطعت فان عمر مات .)إذا
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بكر أليب أعطاهن مث فسبحن حصيات أخذ وسلم عليه اهللا صلى أنه وصح

فس لعمر مث فخرسنفسبحن لعلي مث فسبحن لعثمان مث بسند. بحن الزهري عن وجاء
للخالفة إشارة هذا أن ثقات. ضعيف رجاله أحدمها باسنادين وخمتصرا مطوال . وجاء

وغ فجأة مات حارثة بن زيد منطأن صوتا والعشاء املغرب بني فسمعوا بكساء ي
الناس يستصعبه الكساء وصدره. حتت وجهه عن جر حممد. مث اهللافقال رسول

املؤمنني. ومدحه أمري عثمان ومدحه، املؤمنني أمري عمر ومدحه اهللا خليفة بكر أبو
واحد كل ويف صدق. ومدحه صدق لسانه فيه. فقال املذكور احلافظ قال بسند وجاء

أعرفه ال فقال. من بكر، أبا قدمت اعتللت حني إنك اهللا رسول يا حفصة قالت
ا( ولكن أقدمه، الذي أنا قدمهلست الذي اهللا. )هللا صلى أنه قبله كالذي بسند وجاء

قال وسلم أبدا(: عليه بعده تضلوا ال كتابا لكم أكتب وكشف بدواة مث)ائتوين
فقال علينا أقبل مث قفاه بكر(والنا أبا إالّ واملؤمنون اهللا ضعيف. )يأىب بسند وجاء

ف: أنه. جدا األنصار بني صلح من رجع وسلم عليه اهللا يصليصلى بكر أبا وجد
خلفه فصلى أنا. بالناس فقال اهللا خليفة يا بكر أليب قيل أنه فيه انقطاع على وصح

به راض وأنا اهللا رسول فوثق. خليفة واحدا إالّ الصحيح رجال رجاله بسند أنه. وجاء
لعثمان قال وسلم عليه اهللا أرادك(: صلى فان قميصا مقمصك وجل عز اهللا إن

خ على كرامةاملنافقون وال ختلعه فال ثالثا. )لعه أو مرتني فيهاوج. قاهلا بسند ء
األمر جعل اليت للستة قال عمر أن واحد غري ووثقه اجلمهور ضعفه رجل وفيه انقطاع

بينهم عوفيبا: شورى بن الرمحن عبد له بايع ملن عنقه. عوا فاضربوا أىب وبسند. فمن
با كيف عوف البن قيل أنه جدا ضعيف بدأعتميفيه بأنه فاعتذر عليا وتركتم عثمان

فيما فقال وعمر بكر أيب وسرية رسوله وسنة اهللا كتاب على أبايعك له فقال بعلي
استطاع فيما يشترط ومل فقبلها عثمان على فعرضها إالّ. استطعت ثقات رجاله وبسند

بدخ عليه فأشري املدينة خارج مرض وجهه اهللا كرم عليا أن احلديث فحسن وهلاواحدا
فقال إليها نقله فيعسر خارجها ميوت ال: لئال أن وسلم عله اهللا صلى النيب إىل عهد
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هذه ختضب مث أؤمر حىت حليته-أموت هذه- يعين هامته-من كذلك-يعين وكان

اخلارجي ملجم بن الرمحن عبد اللعني فمختلف. فقتله واحدا إالّ ثقات رجاله وبسند
وسلم: فيه عليه اهللا صلى جنران(: قالأنه إىل فاخرج بعدي من أمرا وليت إن علي يا

العرب جزيرة قال. )من وسلم عليه اهللا صلى أنه كذاب فيه إىل(وبسند نعيت
مث)نفسي عمر يف كذلك مث فسكت بكر أبا قال من؟ قال استخلف مسعود ابن فقال ،

أكتعني أمجعني اجلنة ليدخلن أطاعوه لئن هنا حلف لكنه علي يف جاءا. كذلك لثامن
قال بينهما، فجلس فراشه على معه وعمرو معاوية على دخل أوس بن شداد أن

يقول وسلم عليه اهللا صلى النيب مسعت إين بينكما أجلسين ما رأيتمومها(أتدرون إذا
بينهما ففرقوا بينكما)مجيعا أفرق أن فأحببت غدر على إالّ اجتمعا فما فيه. ، وهذا

ج فما ملعاوية الذم احلافظ-وابهغاية قال من سنده يف ألن يثبت مل فاحلديث األول أما
دهاة من داهية كان وعمرو معاوية من فكل ثانيا وأما أعرافه، ال من فيه اهليثمي

فإن. العرب جيتمعا ال أن وسلم عليه اهللا صلى النيب أحب احلديث صحة فبفرض
أشا كما للغري ضرر فيه دنيوي أمر إىل جر رمبا بالغدراجتماعهما إليه ال. ر وهذا

ويدل وجهه اهللا كرم لعلي قتاله يف االجتهاد من منه وقع فيما ملعاوية ذما يقتضي
تأويل فوجب الرجلني من لكل ومدح ثناء عنه صح وسلم عليه اهللا صلى أنه لذلك

هللا واحلمد يصح ومل ذكرته ما بنحو صح إن احلديث .هذا
ذك) خامتة( يف حسنها تعاىل اهللا مبانسأل تعلق ألكثرها مبددة وفوائد أمور ر
بصدده الكتب. حنن يف هنا هي كما جمموعة وجودها عدم ذكرها على واحلامل

لكنها مشهورة، غري كتب من قدمته ما كأكثر ملتقطة هي وإمنا وغريها، املشهورة
تصحيح يف إليهم يرجع الذين السنة حفاظ من م وكو مؤلفيها لكمال جدا جليلة

و واألئمةاحلديث احملدثون إالّ يعرفه ال مما ذلك، يتبع وما علله وبيان وتضعيفه حتسينه
تهدون ا ثانيا. الفقهاء ذكره بل احملض املكرر من فليس سبق قد فيها وجدته وما

أخرى اخلارجي املعىن ومن تارة السياق من املتأمل يعرفه سبق ما غري تنكر. لغرض فال
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الت أن على تأمله، قبل مثلشيئا يف يعاب وإمنا معيب، غري الكتب هذه مثل يف كرار

االختصار منها املقصود .الكتب
أطبق ما ينايف ال والالحقة السابقة املباحث هذه ذكر أن األمور تلك فمن
يف مر ملا عنهم اهللا رضي الصحابة بني شجر عما ميسك أن وغريهم األصول أئمة عليه

فإنه فراجعه، مستوىف مبسوطا اهليثميمعناه النور احلافظ قول عن جياب ذا و مهم
جممع كتابه يف عليها حكى اليت املسانيد أصحاب وبقية حنبل بن أمحد اإلمام أن لوال
يف وأخرجوه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب بني كان ما ذكروا الزوائد،

مع يف قدمته مما علمت وقد ا، ذكر ما اإلسالم حفاظ م كو مع اإلمساككتبهم ىن
ومع به، العوام ولوع مع سيما ال واجبا يكون أن إما اإلمساك عدم أن ذلك، عن
أن له ينغيب كان بأنه القاضية جاللته مع قتيبة كابن احملدثني بعض من صدرت تآليف
ال حىت السنة أهل قواعد عل ا جريا فليبني ذكرها أىب إالّ فإن الظواهر، تلك يذكر ال

أو مبتدع صحيحيتمسك من وقع ما كل التآليف تلك يف ذكروا م فإ ا، جاهل
راسخ قدم له ليس ممن السنة علماء أكابر عدا مبن فأضر ظواهرها على وأبقوها وغريه،
من كثريين نقص من عليها آثارها لترتيبه املستلزمة الظواهر تلك العتقاده العلوم، يف

اإلميان بكمال خيل مما ذلك يتبع وما والبهتانالصحابة الغي يف التمادي ،)١(ويوجب
كان ما تتأمل أن قط صحايب على حزازة قلبك يف يبقى ال حىت عليك يتعني أنه ومنها
لبعض، بعضهم تعظيم يف واملبالغة واإلنصاف الصفاء من عنهم اهللا رضي الصحابة عليه

تعاىل اهللا قال كما فهم وقع ما بينهم وقع ص(: وإن ِفي ما ِغلٍّونزعنا ِمن دوِرِهم
العواصمقال)١(                                                  يف العريب حمتال: ابن مبتدع أو عاقل جاهل الناس على شيء أشد قتيبة. ومن ابن فهو اجلاهل فأما

فيه ما مجيع عنه صح إن والسياسة اإلمامة كتاب يف رمسا للصحابة يذر ومل يبق األديب. فلم كتابه يف . وكاملربد
سا فإنه أماليه يف املتقدم اإلمام ثعلب عقل من عقله األمةهقوأين أفاضل على الطعن من ساملة أدبية بطريقة . ا

فاملسعودي املبتدع فيه. وأما شك فال البدعة أما ذلك من روي فيما اإلحلاد متامخة منه يأيت ذكر. فإنه وقد هذا
يأخذ ومل يدخلها ومل مصر من كبريين عاملني عن فيه يروي ألنه قتيبة البن ليست والسياسة اإلمامة أن العلماء

حنلتهمعنه يف وله الشيعة كبار من فهو املسعودي وأما بشيء اخلوارج رأي إىل يرتع أن املربد عن واملعروف ما
مؤلفات
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متقَاِبِلني سرٍر علَى أيب)٤٨: احلجر* ِاخوانا ابن سعد أن صح ما لذلك يدل ومما ،

يذكر أن إنسان فأراد شيء، بينهما كان عنهما اهللا رضي الوليد بن وخالد وقاص
ق بسند جاء ما هذا ومن ديننا، يبلغ مل بيننا ما فإن مه، له فقال سعد عند الخالدا

أعرفهم مل من فيه اهليثمي املذكور مث. احلافظ بالناس صلى عنه اهللا رضي عثمان إن
به فأخرب رأسه، على وقف حىت عصاه ومعه علي فأقبل الدرة ومعه فاضطجع تنحى
عليه اهللا صلى اهللا رسول ولوقف فالن، آل ضيعة اشتريت له فقال فجلس عثمان،

كالم بينهما فجرى حق، مائها يف عثمانوسلم ورفع بينهما ودخل العباس فجاء كثري
لعلي، ويقول يسكتهما العباس فجعل العصا، عثمان على علي ورفع الدرة، علي على
رآمها الغد من كان فلما سكتا، حىت يزل فلم عمك ابن لعثمان ويقول املؤمنني، أمري

هذ عليه اشتملت ما فتأمل يتحدثان، ومها صاحبه بيد آخذ واحد وكل القصةالناس ه
به وتقول املبتدعون، إليهم نسبه ما كل عن عنهم اهللا رضي الصحابة نزاهة لتعلم

الوضاعون املفترون. عليهم بسببه عجيبة. وانتقصهم وهي عثمان قتل قضية ومنها
ما وحاصل ا تغتر فال تصح مل كثرية أشياء وفيها والتواريخ السري كتب يف مبسوطة

عثم أن باختصار ذلك يف ومجاعةجاء بكر أيب بن حممد بقتل األمر عليه زور ان
عليه. آخرين اهللا صلى إلخباره مقتول أنه علم وأنه قتلوه، حىت حلصاره إليه فاجتمعوا

به منه ورضوا منه طلبوه كما نفسه يعزل ومل كثرية روايات يف بذلك له ألنه. وسلم
اجلنة يرى ال فعله إن أنه عليه توعده وسلم عليه اهللا أبداصلى ويأيت،. بعدها مر كما

عثمان أن فثقة، واحدا إالّ الصحيح رجال رجاله بسند جاء أنه القضية تلك وحاصل
منه وطلبوا عليه أقبلوا مث املدينة خارج له قرية يف فتلقاهم أقبلوا مصر أهل وفد أن بلغه

قائال عز قوله إىل القارئ انتهى فلما فأحضره املصحف حيضر اَراَ: (أن اَنزلَقُلْ مآ يتم
آُهللاُهللا قُلْ وحالَالً حراما ِمنه فَجعلْتم ِرزٍق ِمن تفْترونَلَكُم اِهللا علَى اَم لَكُم  * اَِذنَ

آحلم)٥٩: يونس له تفترونىفقالوا اهللا على أم لك إذن آهللا اآل. ، نزول سبب . يةفبني
ب الصدقة بل ال احلمى يف اقتدى عنه،وأنه أجاب بعضها أشياء عن سألوه مث عمر فعل
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منه استغفر قال. وبعضها إالّ: مث املال هذا من يأخذ ال أن نريد قالوا تريدون؟ ما

وال عصا يشقوا ال أن عليهم وشرط لذلك م فأجا الصحابة، من والشيوخ املقاتلة
كتابا بذلك وكتبوا فرضوا مجاعة فخ. يفارقوا املدينة إىل أقبلوا وأثىنمث عثمان طب

املال بيت مال من يعطى ال أنه املدينة أهل أخرب مث منهم، خريا وفدا ير مل بأنه عليهم
الناس فغضب ذكر من أمية: وقالوا. إالّ بين مكر راضني. هذا الوفد رجع فلما. مث

ي مث ويسبهم هلم يتعرض راكب إذ الطريق ببعض وهكذا. ارقهمفكانوا إليهم ويعود
وقال فقالفأخذوه لشأنا لك إن فإذا: وا ففتشوه مبصر، عامله إىل املؤمنني أمري رسول

أعناقهم يضرب أو يصلبهم أن مبصر عامله إىل خامته عليه عثمان لسان على كتاب معه
دمه، اهللا وأحل العهد نقض قد وقالوا فرجعوا خالف، من وأرجلهم أيديهم يقطع أو

ت أمل فقالوا عليا فأتوا املدينة تعاىلفقدموا اهللا وأن وكذا بكذا فينا كتب اهللا عدو إىل ر
قال إلينا؟ كتبت فلم قالوا إليه، معكم أقوم ال واهللا ال فقال إليه معنا قم دمه، أحل قد
فقالوا عثمان فأتوا املدينة خارج قرية فرتل علي خرج مث قط، كتابا لكم كتبت ما واهللا

ف دمك، أحل قد اهللا وإن وكذا بكذا فينا تقيمواكتبت أن شيئان علي لكم إمنا قال
الكتب أن تعلمون وقد علمت وال أرسلت وال كتبت ما باهللا لكم أحلف أو شاهدين
ينقض دمك اهللا أحل لقد اهللا فو قالوا اخلامت، ينقش وقد الرجل، لسان على تكتب قد
جربيل، بباب املسمى املسجد قرب اليت داره يف حصروه فحينئذ وامليثاق، العهد

بإسنادف وغريه يعلى أبو وروى عليه، رد أحدا أن يسمع فلم عليهم وسلم يوما أشرف
من أشرف اجلنائز، يف موضع يف حوصر ملا أنه فيه، فمختلف واحدا، إالّ ثقات رجاله

جربيل مقام على اليت فقام. اخلوخة أعاله مث فسكتوا، طلحة أفيكم الناس أيها فقال
تسمع أنك أرى كنت ما فقال طلحةطلحة يا باهللا أنشدك جتيبين؛ ال مث ثالثا آخر نداء

ليس كذا موضع يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع وأنت أنا كنت يوم أتذكر
وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لك فقال نعم قال وغريك، ليس(غريي إنه طلحة يا

أ من رفيق أصحابه من ومعه إالّ نيب هممن عثمان وأن اجلنة، يف يفته رفيق بعينه ذا
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واحدا،)اجلنة إالّ الصحيح رجال رجاله بسند عنه وجاء انصرف مث نعم، اللّهم قال ،

خيطب وهو قال أنه ثقة يف. وهو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صحبنا قد واهللا إنا
ناسا وإن والكثري، بالقليل ويواسينا جنائزنا ويشيع مرضانا يعود وكان واحلضر، السفر

قطيعلم رآه أحدهم يكون أن عسى به البن. ون قال أنه ثقات رواته بسند عنه وجاء
قد: مسعود إين وحيك له فقال العذر بعض إليه فاعتذر منك، بلغين عما منته أنت هل

قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن يثب: (مسعت، ومنربي أمريي، أميت ستقتل
له ظامل وليس)عليه املقتول أنا وإين و، عليإعمر، جيتمع وأنه واحد عمر قتل . منا

من مجعا دعا أقاربه أمية لبين إيثاره يف عليه االعتراض الناس أكثر ملا أنه عنه وصح
يؤثر كان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن باهللا أنشدهم مث ليصدقوه، الصحابة

قريش على هاشم بين ويؤثر الناس سائر على فقال. قريشا بيديلو: فسكتوا أن
آخرهم عن يدخلوا حىت أمية بين أعطيتها اجلنة كتاب. مفاتيح يف وجدمت إن قال وأنه

بن املغرية أن ثقات، أحدها طرق من وجاء فقيدوها القيد يف رجلي تضعوا أن اهللا
وقوة عددا معك إن له وقال لقتاهلم، خيرج أن بني فخريه حمصور وهو عليه دخل شعبة

على وهم احق على فاعتذروإنك منهم، مأمن ا فإ الشام أو مكة إىل خترج أو الباطل،
بسفك أمته يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خلف من أول يكون ال بأنه املقاتلة عن

يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسع بأنه مكة إىل اخلروج وعن يلحد(الدماء،
العامل عذاب نصف عليه يكون مبكة قريش من الشام،)رجل وإىل إياه أنا أكون فلن

وسلم عليه اهللا صلى النيب وجماورة هجرته دار يفارق ال الطرباين. بأنه بسندوروى
قال بشري بن النعمان عن الصحيح رجال بن: رجاله خارجة له يقال منا رجل مات

فقال يتحرك به أنا فاذا فأبصرت صوتا مسعت إذ أصلي وقمت بثوب فسجيناه : زيد
ال القوأجلد أمره يف القوي املؤمنني أمري عمر اهللا، عند أوسطهم عزيقوم اهللا أمر يف

ليلتان. وجل خلت كثرية، ذنوب عن يعفو الذي املتعفف العفيف املؤمنني أمري عثمان
هذا إمامكم على أقبلوا الناس أيها يا هلم نظام وال الناس واختلف أربع، وبقيت
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ص اهللا رسول هذا وأطيعوا، زيدوامسعوا فعل وما قال مث وأزواجه، وسلم عليه اهللا لى

طلحة وسألت الصوت، هدأ مث ظلما أريس بئر أخذت قال مث أباه، يعين خارجة بن
محلتك مبا أسألك وقالت ثديها فأخرجت جيبها، فلم حصره اشتد قد عثمان أن أمه

هذا يف السابق احلافظ قال ذلك، يف فكلمه عليا فأتى فعلت، إالّ ملوأرضعتك من
حصر حني باملدينة يكن مل وجهه اهللا كرم عليا ألن ضعيف، أنه والظاهر أعرفهم
مل الراوي ألن احلديث ضعف يوجب ال اخل عليا أن وقوله انتهى، قتله شهد وال عثمان
لعلي ركب فعلته، مبا عليه أكدت ملا أمه أن حيتمل بل باملدينة وهو أتاه طلحة إن يقل

و فاستأذنه، حمله بعضإىل يدخلها قد املدينة خارج مقيما كان وإن عليا أن أيضا حيتمل
ابن ذكره واحدا إالّ الصحيح رجال رجاله بسند وجاء خارجها، ملرتله يرجع مث النهار

فقال األشتر إىل أرسل عثمان أن أحد، جيرحه ومل حامت قال: أيب مين، الناس يريد : ما
أمرهم هلم تدع أن إما ثالث، بني نفسكخيريونك من هلم تقتص أو شاؤا من ليختاروا

ألن وقال وسلم، عليه اهللا صلى النيب سربله سرباال خيلع ال بأنه فاعتذر يقتلونك، أو
يرتو وسلم، عليه اهللا صلى حممد أمة أمر أخلع أن من إيلّ أحب عنقي فيضرب أقوم

يقتلوين إن وقال بعض، على أبدابعضها مجيعا عدوا بعدي تقتلون أخربهمفل. ال ما
فأخذ رجال عشر ثالثة يف عنه اهللا رضي بكر أيب بن حممد عليه دخل بذلك األشتر

فقال وفالن فالن عنك أغىن ما قال مث أضراسه، وقع مسع حىت وهزها أرسل: بلحيته
أخي ابن يا تعاونوا. حلييت مث رأسه يف به وجأه حىت مبشقص فقام لرجل، حممد فأشار

قتلوه حىت ب. عليه عنهوجاء اهللا رضي أنه أعرفهم مل من فيه اهليثمي احلافظ قال سند
وعمر، بكر وأبا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رأيت القوم، ليقتلين فقال استيقظ
نام اجلمعة يوم وهو قتل يوم أنه جمهول؛ سندها يف رواية ويف الليلة، عندنا تفطر فقالوا

عل اهللا صلى النيب رأى أنه وذكر استيقظ يقولمث وهو وسلم معنا،: يه شاهد إنك قم
كذلك سندها أخرى يا: ويف له قال وسلم عليه اهللا صلى وأنه ليال ذلك رأى أنه

اصرب له قائلني ليال رآهم أنه ثقات رجاهلا رواية ويف صائما فأصبح عندنا أفطر عثمان
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عشر أعتق أصبح فلما القابلة عندنا السراوييفإنك يلبس ومل وتسرول عبدا جاهليةن ل

كتايب يف بينته حديث يف كما غريه، من الستر يف أبلغ ألنه يومئذ إالّ إسالما در(وال
والعمامة والطيلسان العذبة فعل يف بني)الغمامة وهو فقتل فنشره مبصحف دعا مث ،

بابه فتح املنام، ذلك رأى ملا أنه بعض من بعضهم مسع ثقات رجاهلا رواية ويف يديه؛
ب املصحف بلحيتهووضع فأخذ عنهما اهللا رضي بكر أيب بن حممد عليه فدخل يديه . ني

يقعده أو ليأخذه أبوك كان ما مقعدا مين وقعدت مأخذا مين أخذت لقد فتركه. فقال
خرج. وخرج مث خنقه مث فخنقه األشد املوت له فقال رجل عليه بأنه. فدخل واعتذر

حلقه من ألني قط شيئا ير ل. مل فقال آخر دخل كتابمث الكتاب هذا وبينك بيين ه
ويف. اهللا يديه؛ بني واملصحف فقطعها يده يف فتلقاه بسيف فضربه آخر دخل مث فخرج

قوله على وقع الدم أن اُهللا(: رواية الْعِليمفَسيكِْفيكَهم . )١٣٧: البقرة* وهوالسَِّميع
راويه بعد: قال جليت ما كذلك املصحف يف ان. وهي قتل زوجته،وملا عليه كبت

راويه قال ا، عجيز أعظم ما اهللا قاتلها الدن: فقالوا إالّ يريدوا مل اهللا أعداء إن ا،يفقلت
األضح عشر يف قتله أن ذيىوصح من مضت لثمان قتل منقطع سندها رواية ويف

أخرى ويف يوما، عشر اثىن إالّ سنة عشرة اثنتا خالفته ومدة وثالثني مخس سنة احلجة
د يغسلأنه ومل ودفنه. فن عليه صلى عنه اهللا رضي الزبري أن فيه انقطاع على وصح

أي مقنع رجل فمر فتنة ذكر وسلم عليه اهللا صلى أنه وصح بذلك اليه أوصى وكان
احلق(فقال. متطيلس على يومئذ وأصحابه وأقبل)هذا عثمان مبنكيب رجل فأخذ

هذا فقال وسلم عليه اهللا صلى النيب على فقالبوجهه اهللا رسول أنه)هذا(يا وصح ،
قال وسلم عليه اهللا واختالفا(صلى فتنة بعدي اهللا. )ستلقون رسول يا فدلنا قال: قيل

وأصحابه( باألمري علماء). عليكم أعلم املشهور الصحايب سالم بن اهللا عبد عن وصح
إسرائيل بتوقيف. بين إالّ يقال ال ذلك عثمان. ومثل حصر ملا أخربهم مل. أنه املدينة أن

باملالئكة حمتفة اليوم. تزل إىل اهلجرة أبدا. من تعود فال املالئكة ذهبت قتلوه هم وإن
قتل ما وأنه أبدا عنهم يغمد فال سل قتلوه هم فان عنهم مغمودا يزل مل السيف وأن
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رواية ويف ألفا وثالثون مخسة به قتل إالّ خليفة قتل وما ألفا سبعون به قتل إالّ نيب

ثقات أربعني(. رجاهلا دم يهريقوا حىت بينهم ذات اهللا فأصلح خليفة أمة قتلت ما
طريقه)ألفا على اهللا عبد جلس علي وىل ملا قال. مث تريد؟ أين له قال: فقال العراق

تركته لئن اهللا ينجيك هل أدري وال فالزمه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مبنرب عليك
حال من فقال أبدا صاحلتراه رجل منا سالم بن اهللا عبد إن فقال فلنقتله دعنا هذا. وله

وأرضاه عنه اهللا رضي عثمان بقتل يتعلق وأنه)١(ما احلق اخلليفة أنه تعلم فيه تقرر ومبا
وأنه باطل تأويل هلم بغاة وبعضهم ملحدون فسقة بعضهم قاتليه وأن احلق على مات

ذلك وجود ذلك سبب وأن شهيدا مظلوما منه. الكتابمات برئ عنه اهللا رضي وأنه
وجه صلى. بكل اهللا رسول لسان على امللعونني أمية بين من مجاعة بعض زوره وإمنا

ريبة أدىن عثمان يف طرقك مىت بل اخلائضني مع ختوض أن فاحذر وسلم عليه اهللا
وتقواه دينه سلم ممن لتكون السنة أهل األئمة كتب وانظر وتب اهللا ومل. فاستغفر

وهواه تعصبه عليه .يغلب
ف عليا وأن ذلك ذكر ومناسبة باجلمل وقع ما خالصة ذكر علىيومنها ه

رضي عائشة يف ويأيت معاوية يف مبثله يقال فيهم يقال ما فكل عليه بغاة ومقاتلوه احلق
معها من ودون ا دو احلق على وجهه اهللا كرم عليا بأن مصرحة أحاديث عنها اهللا

ف معذورون عنهملكنهم اهللا رضي الصحابة من معه ومن معاوية يف يقال واعلم)٢(كذا
                                                 

الصواعق)١( على التعليق يف مصره: تقدم ويف قاتله يف األسلمي. االختالف فياض بن يناز بن. فقيل جبلة وقيل
محران. األيهم بن سودان وقي. وقيل اليمان دومان التجيِبوقيل األسود سنةل يف إال٣٥ّي االختالف ذلك وما

على ومتت الفتنة هذه فأوقعوا باإلسالم تستروا الذين اليهود بدسائس املسلمني يد من خرج قد كان األمر ألن
أيديهم

الوز)٢( البن العواصم ويف األنظار تنقيح الصنعاينييف لألمري األفكار وتوضيح النظر ومثرات اإل: ر مجاعحكاية
على القبول مدار فان الكذب، يستجيز ال ممن االبتداع وأهل والبغاة التأويل فساق قبول وأناعلى لصدق

بينهما استلزام وال الرواية عدالة يف يقدح ال املتأولني من الديانة يف وعليه. القدح العدالة جتزئ على مبين وهذا
العلماء وأصحاب: عمل البخاري روى مجاافقد عن بعضهملسنن ويف واخلوارج والشيعة الروافض من عة

القصري. غلو مسلم بن عمران عن والترمذي داود وأبو املتابعات يف حطان بن عمران عن البخاري روى فقد
وأخرجيالقدر الرافضي ثابت بن عدي وعن الضرير معاوية أيب وعن شيعي وهو دكني بن الفضل وعن



 -٤٣٢-
والتواريخ السري كتب يف تراه مما لشيء تقنع فال هلا أصل ال أمور أيضا هنا روي قد أنه
أنه ذلك من املهم وخالصة عنه ثقة ونقله سنده بني وقد حافظ كالم يف رأيته أن إالّ

علي اهللا صلى أنه متروك فيه بسند قالجاء وسلم قائدهم(: ه يدخل بأقوام أنتم كيف
أ ويدخل النارتباجلنة قال)اعه أعماهلم مبثل عملوا وإن اهللا رسول يا قالوا وإن(،

ذلك؟ يكون وأىن أعماهلم مبثل قال)عملوا هلم(مث سبق مما اجلنة قائدهم يدخل
أحدثوا مبا النار جمته)ويدخلوا املتبعني أن أعلم، واهللا ذلك يقلومعىن ومل فأثيبوا دون

احملدث، املذموم من فليس تهد، ا عليه يثاب باالجتهاد وقع ما ألن أحدثوا فيهم
ومل عليه فأمثوا مبتدع، حمدث مذموم آرائهم من أوجدوه فما جمتهدين غري والتابعون
يف مر ما يتضح ذا و الفاسدة بآرائهم أحدثوه الذي هذا يف ألولئك اتباعهم ينفعهم

ع أتباعحديث بعض على حممول فهو النار، إىل ويدعونه اجلنة إىل يدعوهم أنه مار
أحدثوه مما عليه هم ما إىل عمار دعاهم فإذا تهدين، ا الغري عنه اهللا رضي معاوية

مل حيث النار لدخول سببا يكون ما إىل دعاه الفاسدة إذيبآرائهم تعاىل، منه عفو قع
جتتمع وبه السنة أهل عند مؤمنااملقرر مات من أن واالمجاع واألحاديث، اآليات

وإن الداخلني مع اجلنة وأدخله عنه عفا شاء فإن تعاىل، اهللا مشيئة حتت يكون فاسقا
اجلنة أدخله مث ببعضها أو ذنوبه بقدر عذبه ويكون. شاء له يغفر ال مشركا مات ومن

النار يف ع. خالدا اهللا صلى أنه املناكري يروي من فيه قالوبسند وسلم يكون(ليه
النار يف مناخرهم على اهللا يكبهم بعدهم قوم وسيأيت هلم اهللا يغفرها زلة ،)ألصحايب

صحته بفرض س-ومعناه يف املناكري يروي من فوجود إالّ به،ندو االحتجاج يبطل ه
سي األبرار حسنات قوهلم باب من هذا األكملئاأن خالف بالزلة فاملراد املقربني . ت

ف ما الصوابيال على جمتهدون عدول كلهم عنهم اهللا رضي الصحابة ألن إمث )١(ه

                                                                                                                        
طهمان بن إلبراهيم بن. البخاري منوأيوب وأما وغريهم الشيعي أبان بن وإلمساعيل املرجئة، من عائذ

رواية هلم تقبل فال كاخلطابية الكذب احل. استجاز ذكره كما اهللا بتعديل معدلون الصحابة حجرافوكل ابن ظ
كتابنا وانظر فيه، القول وتقدم اإلصابة األثرخامل(يف أهل مصطلحات من )تصر

مجي)١( عدالة على القول وابنتقدم البخاري مذهب وأنه عليه اإلمجاع حكي بل األكثر مذهب وأنه الصحابة ع
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يليق ال ما أحدهم من يقع قد ذلك مع لكنهم غريه، يعتقد أن ألحد جيوز ال الذي

إليه بالنسبة له فيعذر زين. مبقامه، الولد حمبة مزيد فإن يزيد لولده معاوية كاستخالف
ر كمالهؤله عيوبه،. ية رؤية عنه النهار،وأعمى رابعة يف الشمس من أوضح هي اليت

به تأسى فمن فيها به التأسي جيوز وال له، اهللا يغفرها زلة معاوية كمال حبسب فهذا
ذلك وألجل واجتهاده، فقهه لعدم معذور غري ألنه النار، يف منخريه على كب فيها

العلماء زالت يتبع أن ألحد جيوز ال أئمتنا العلماء. قال بعض أن يؤدأي اجتهادهيقد
فيها، تقليده من غريه ومينع كالزلة، ذلك فيعد والقواعد، األدلة من جدا بعيد أمر إىل

تعاط الصوم لناوي حيرم ال أنه السلف بعض عن نقل بعديكما إالّ الفرض يف مفطر
ذلك على وقس الزوال، بعد إالّ النفل ويف الشمس، على. طلوع موقوف وبسند

رجال رجاله وسلمحذيفة عليه اهللا صلى أنه جدا ضعف فيه لكن ومرفوع الصحيح
الناريل(قال تبعه من وليدخلن اجلنة، فئة أمري بصحة)دخلن املوقوف يف واحلجة ،

رأ قبل من يقال ال مثله وكون عليهيسنده، اهللا صلى اهللا رسول صاحب وحذيفة ،
بالفنت يتعلق فيما الصادق. وسلم عن إالّ يكون ال ذلك وسلم،فقوله عليه اهللا صلى

غ وتابعيه جمتهد، األمري أن مر ما ماريومعناه الفاسدة بآرائهم أحدثوا وقد جمتهدين،
لنقصهم سببا مكان الذهيب. وعذا قال من فيه منكراته،: وبسند من احلديث هذا إن

احلافظ اإلمام وثقه لكن منه أكذب هو من بالكوفة يكن مل إنه نعيم أبو فيه قال ومن
عنه اهللا رضي بكر أليب قيل أنه حامت، أبو يوم: اجلليل قاتلت تكون ال أن منعك ما

يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت قال ال(اجلمل؟ هلكوا قوم خيرج
اجلنة يف وقائدهم امرأة قائدهم الصحيح،)يفلحون، اخلرب وشاهده ولوا(، قوم هلك

امرأة قد)أمرهم ما وزان على وهذا من، فهي جمتهدة عنها اهللا رضي عائشة ألن مته،
                                                                                                                        
معىن على العموم وجعل غالبا حكما ذلك جعل او املالزمة اشترط ملن خالفا حجر ابن احلافظ ورجحه املديين

قب على فاجلميع بالتأويل فسق منه وقع من وأما الغالب على محال منهم حاله جهل عمن يسأل ال خبالفأنه وله
فسق منه وقع إىلمن نسب ما وكل اخلالف حمل فإنه بالتأويلالبالتصريح فهو كتابنا. صحابة املختصر(وانظر

األثر رجال علم )يف
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فهم الصحابة من معها كان من كل وهم جمتهد، هو من فيهم وأتباعها اجلنة، أهل

النار يف حيدثونه مبا فهم كذلك ليسوا ومن اجلنة، يف أنه. مثلها ثقات رجاله وبسند
قال وسلم عليه اهللا أمر: (صلى عائشة وبني بينك سيكون إنه علي رسول) يا يا أنا قال

قال أشقاهم. )نعم(اهللا أنا مأمنها(قال. قال إىل فارددها كذلك كان إذا ولكن ). ال
أنّ يف صريح ألنه وشبهة ريب لكل قطعا فيه فإن احلديث هذا صلىفتأمل أطلعه اهللا

مؤولة وعائشة احلق، على عليا أن ويف وعائشة، علي بني يقع ما على وسلم عليه اهللا
افبتأويله وسلم عليه اهللا صلى ووصاه مثابة، كانت عليه. ا اهللا صلى ينهها مل وإمنا

عذر على التنبيه إالّ يبق فلم وقوعه، من البد األمر هذا أن علم ألنه هلا بني وال وسلم
أعلم وسلم عليه اهللا صلى هو الصحابة، بني وقع ما مجيع يف يقال وكذا منه، سيقع من

وإمنا عنه، ينه ومل أحبه، وستأيت أصحابه، من فاعليه عذر إىل تدلاأشار أخر ديث
احلوأبللذ على نزلت ملا عائشة أن الصحيح رجال رجاله وبسند أوله-ك، بضم

وفتحه أظنين-املهمل ما فقالت الكالب، نباح راجعةمسعت اهللا. إالّ رسول مسعت
لنا يقول وسلم عليه اهللا احلوأب(صلى كالب عليها تنبح الزبري،)أيتكن هلا ال: فقال

وسلمنيترجع عليه اهللا صلى أنه ثقات رجاله وبسند الناس، بك يصلح أن اهللا عسى
لنسائه، األزيب(قال اجلمل صاحبة فموحدة-)أيتكن فتحتية بزاي أو(-أي الطويل

مث كثرية قتلى يسارها وعن ميينها عن تقتل احلوأب كالب فتنبحها خترج الضامر،
كا ما بعد لكتنجو فنبحها)دت احلوأب له يقال عامر لبين مباء مرت ا أ وصح ،

اهللا صلى اهللا رسول مسعت ردوين، قالت عامر، لبين ماء قالوا هذا ما فقالت الكالب
يقول وسلم احلوأب(: عليه كالب هلا اهللا. )تنبح رضي عليا أن ثقات رجاله وبسند

ن يف وهو وسلم، عليه اهللا صلى النيب على مر فقالعنه واألنصار املهاجرين من أال(فر
خبياركم بلى. )أخربكم اخلفي(قال. قالوا حيب اهللا إن املظنون، املوفون خياركم

عل)التقي مر فلما ذا(قالي، مع عل)احلق يسمع كيف قلت فإن ماي، ويقول هذا
ذلك مسع عليا أن احلديث هذا يف ليس قلت أخطأنا، أم أصبنا أعلم فاهللا عنه، .مر
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مسعه أنه قريبة. وبفرض قضية يف أخطأنا مراده أو الكامل، تواضعه من أخطأنا أم فقوله

األمر لنفس حيث. بالنسبة من حقه يف ويقال مر، كما أخطأ وإن يثاب، تهد ا فان
أن فيه يعتقد أن فيجب حدته على حكم لكل النظر وأما احلق، على إنه اإلطالق،

احلق وافق أنه حيتمل يوافقهاجتهاده مل وإن املتضاعف، الثواب فيثاب تعاىل اهللا عند
عليا أن حديثه، يصح ال البخاري قال من فيه وبسند مضاعفة، بال الثواب أصل فيثاب

له قال باجلمل تواقفا ملا عنهما اهللا رضي رسول: والزبري مسعت أما باهللا أنشدك زبري يا
لك يقول وسلم عليه اهللا صلى تقاتلين(اهللا يلإنك ظامل أذكره. )وأنت ومل نعم، قال

أكابر من أنه مع للزبري الظلم وإثبات قتله، من فتبعه انصرف مث هذا، موضعي يف إالّ
بأن جياب أن إالّ مشكل، اتفاقا علي على اخلروج له أباح ما تأويله، ومع تهدين ا

ع على اخلروج له وز ا الدليل يف النظر أمعنت لو ظامل وأنت كاناملراد املراد إذ لي،
احلديث يف وسلم عليه اهللا صلى قوله حد على األكمل، خالف مرتكبا أي ظاملا

وظلم(: الصحيح أساء فقد منها نقص أو الثالث على الوضوء يف زاد أي)فيمن ،
األكمل .ترك

الصحيح رجال رجاله وبيقة أعرفه ال اهليثمي احلافظ قال رجل فيه وبسند
اهللا رسول مسعت سعد، يقولعن وسلم عليه اهللا علي(صلى مع واحلق احلق مع علي

كان فقال. )حيث نعم، فقالت هلا فأرسل سلمة أم قال معك ذلك مسع من له فقيل
قال ومل فقال اآلن منك ألوم قط عندي كنت ما لسعد من: رجل هذا أنا مسعت لو

رو وبسند أموت حىت لعلي خادما أزل مل وسلم، عليه اهللا صلى أنالنيب ثقات، اته
قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سر صاحب أهل: حذيفة خرج وقد أنتم كيف

ب فيضرب وعلي، عائشة أي فرقتني، نبيكم لهعضبيت فقيل بالسيف، بعض وجوه : كم
عل أمر إىل تدعو اليت الفرقة انظروا قال ذلك، أدركنا إن نصنع ايكيف فا فالزموها،

يق ال وهذا اهلدى، صلىعلى النيب من له مساعه بعد قاله إمنا فحذيفة الرأي، قبل من ال
مؤولون معها ومن وعائشة احلق على عليا بأن الواضح التصريح وفيه وسلم، عليه اهللا
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رضي ومعاوية علي كان كما غري، احلافظ. عنهماهللاال فيه قال من فيه وبسند

مسر يف قال عباس ابن أن أعرفهم، ال أ. املذكور والإين بسر ليس حبديث حدثكم
لعلي قلت كان ما عثمان أمر من كان ملا إنه طلبت: عالنية، حجر يف كنت فلو أعتزل

يقول تعاىل اهللا ألن معاوية عليكم ليتأمرن اهللا فو فعصاين، تستخرج قُِتلَ(: حىت ومن
ا ِفي يسِرف فَالَ سلْطَاناً ِلوِليِِّه جعلْنا فَقَد منصورامظْلُوماً كَانَ ِانَّه : اإلسراء* لْقَتِل

والنصارى). ٣٣ اليهود عليكم ولتؤمتنن والروم فارس سنة على قريش ولتحملنكم
جنا فقد يعرف مبا منكم أخذ فمن وس، رضي. وا عباس ابن من الشهادة هذه فتأمل

التابع اإلمارة من مكنه إمنا عنه، تعايل اهللا رضي ملعاوية عنهما ألناهللا اخلالفة، هلا ة
دائما نصرا ونصره ظاهرا سلطانا له فجعل مظلوما، قتل عنه اهللا رضي عثمان و-قريبه

البصرة إىل م سار ملا علي أصحاب أن عنهما، اهللا رض عباس ابن عن ضعيف بسند
عليا معهم ليحاربوا أي والزبري لطلحة اجتمعوا أهلها أن عليهم. أبلغهم ذلك فشق

قل يف والزبريووقع طلحة وليقتلن البصرة أهل على ليظهرن علي هلم فحلف م، و
آالف مخسة أو ومخسون، ومخسمائة رجل آالف ستة الكوفة من اليهم وليخرجن
خرجت مث نفسي، يف ذلك فوقع عباس ابن قال الراوي، شك ومخسون، ومخسمائة

وإالّ سفه أمر فهو علي يقول كما األمر كان فان يكون، ما احلرب،ألنظر خديعة فهو
عل قاله ما فقال فسألته اجليش من رجال اهللايفرأيت رضي عباس ابن قال هذا؛

أخرب كما فيقع املغيبة باألشياء خيرب علي كون أي وهذا اهللا. عنهما، رسول كان ملا
خيرب وسلم عليه اهللا وسلم-صلى عليه اهللا صلى أخربه كما ا فيخرب باملغيبات أي

إخب استند صادقاومن إالّ يكون ال وسلم عليه اهللا صلى الصادق إخبار إىل ويف. اره
لعلي جدا علية منقبة املغيبة. هذا العلوم من به وسلم عليه اهللا صلى أحتفه كان. ملا ولذا

العلوي السر وأمني النبوي العلم اجلمل. مدينة يوم قال عليا أن متروك فيه وبسند
وليولن اجلمع ليهزمن باهللا به. الدبرأحلف لك علم ال ما تقول أن به استعذ له فقيل

به: فقال يل علم ال ما أقول كنت إن امة و جند بني خبطامه جير مجل من أشر . ألنا



 -٤٣٧-
ف ياسريوبسند بن عمار أن ثقات رجاله وبقية أعرفهما ال اهليثمي احلافظ قال رجالن ه

قولوا هلم قالت عرفته فلما عائشة فنادى اجلمل يوم باهللاأقبل أنشدك قال تريد؟ ما له
وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن أتعلمني بيتك يف رسوله على الكتاب أنزل الذي
بدم أطلب قالت بالك؟ فما قال نعم اللّهم قالت أهله ويف أهله على وصيا عليا جعل

فقالت علي جاءها مث املؤمنني، أمري يريد: عثمان ما عمار. سلوه ذكر ما هلا مث. فذكر
عثمان بدم أطلب القتال. قالت والتحم انصرف مث عثمان، قتلة أريين هلا . قال

هواوالوص كما اخلالفة هي اليت العامة الوصاية وليست خاصة وصاية املذكورة ية
أهله ويف أهله على قوله من فضعيف. واضح واحدا إالّ ثقات رجاله ذلك. وبسند ومع

ا يوم لعائشة ذكر أنه حديثه، نعم،يكتب قالوا اجلمل يوم يقولون والناس فقالت جلمل
أكون أن من إيلّ أحب فكان صواحيب جلس كما جلست كنت أين وددت قالت
بن الرمحن عبد مثل كلهم ولدا عشر بضعة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول من ولدت

الزبري بن اهللا عبد مثل أو هشام بن عن. احلرث راهويه بن اسحاق رواه وبسند
وكلاأل عثمان قتل إن يبايع فيمن وطلحة والزبري عائشة استشار أنه قيس بن حنف

عل بايع يقول فبايعيواحد فذكرها علي لقتال جاؤا بالثالثة إذ البصرة إىل رجع ملا مث ،
فحلف مظلوما، قتل عثمان دم على نستنصر جئنا فقالوا عليه به أشاروا ما هلم

عليا يقاتل وال يقاتلهم ال .األحنف
وإن) تنبيه( أذكره أن فأحببت هنا مبا مناسبة له ما أخر مواضع يف ذكرت

يوم اجلمعان التقى ملا وهو حسنة، زيادات فيه ألن منه كثري مر ما مع متداخال كان
ما دوا أعناق التقت حىت علي فناداه نفضا اخليل الزبري نفض علي. اجلمل له فقال

صل النيب قال يوما أتذكر اهللا وأناجيهنشدتك أناجيك وأنا وسلم عليه اهللا واهللا(ى
ظامل لك وهو بن. )ليقاتلنك بكر أبو رواه هذا، موقفي قبل ذكرت ما واهللا نعم فقال

يعلى وأبو راهويه بن واسحق شيبة وسلم. أيب عليه اهللا صلى أنه وغريه هذا من فعلم
يص ما وأخرب عنهم اهللا رضي الصحابة تقاتل من بعده يقع ما علىعلم عليا بأن رح
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أمره ذلك ومع مر، كما أيضا حمقون فهم متأولون م فا أي قاتلوه الذين خبالف احلق

مأمنها إىل وردها عنها اهللا رضي بعائشة بالتأويل. بالرفق عذرهم على دليل أظهر وفيه
له وخمالفتهم بتعديهم وسلم عليه اهللا صلى ألخرب وإالّ القتال ذا عليهم اإلمام وأنه

له،ص ظامل وأنت للزبري بقوله بعضهم من تفريط لبعض أشار وإمنا وسلم عليه اهللا لى
غ يف الشيء وضع يف يستعمل قد الظلم أن زادريعلى فمن ومنه إمث يكن مل وإن حمله

والظلم اإلساءة وسلم عليه اهللا صلى فاستعمل وظلم، أساء فقد الوضوء يف الثالثة على
بني ما وتأمل احلرام غري ومنيف عائشة عن وسلم عليه اهللا صلى سكوته أعين هذا،

احلكم لعن وسلم عليه اهللا صلى أنه صح وما كعمر)١(تبعها، منهم الصاحل إالّ وبنيه،
الدنيا عن وعروضه وحتريه وعدله حكمه يف الراشدين باخللفاء امللحق العزيز عبد بن

ملن وسلم عليه اهللا صلى لعنه أن مر أنه على وجه طهارةبكل أمته من اللعن يستحق ال
وسلم عليه اهللا صلى أنه أيضا وصح املسلمني، وبنيه احلكم لعن من املراد ولعله ورمحة،
أن إىل بعده ضحك وما ذلك فغاظه القردة نزو منربه على يرتون منهم ثالثني رأى

وأفس أقبحهم من فانه معاوية بن ويزيد هؤالء ولعله وتعاىل، سبحانه اهللا بلتوفاه قهم
بكفرهم األئمة من مجاعة احلديث)٢(قال يف وسلم عله اهللا صلى قوله من ملراد وهو

قريش(: الصحيح سفهاء من أغيلمة يد على أميت خسار ظلمة)يكون كانوا فهؤالء
وأعلم م فأخرب وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول بينوا واجلور النقص غاية يف فسقة

ا خبالف قبحهم بعظيم وطلحةأمته والزبري عنهما اهللا رضي عائشة من لعلي ملقاتلني
أهل من بل عنهم، اهللا رضي الصحابة أكابر من معهم ومن العاص بن وعمرو ومعاوية

العاص)١(                                                  أيب بن عثمان: احلكم سيدنا مروان. عم الفتح: ووالد يوم السالم. أسلم عليه النيب ونفاه املدينة وسكن
إىل رجع مث الطائف يثبتإىل مل أنه السكن ابن عن اإلصابة يف احلافظ وذكر ا ومات عثمان خالفة يف املدينة

سنة وتويف احلكم على السالم عليه النيب ـ٣٢دعاء .ه
السعد)٢( آحادا: قال تفاصيله كانت وإن معناه تواتر مما البيت أهل وإهانته احلسني بقتل يزيد رضاء أن واحلق

ب شأنه يف نتوقف ال إفنحن يف املسايرة. انهميل ويف وأعوانه أنصاره وعلى عليه اهللا كفر: فلعنة يف واختلف
نعم. يزيد ال. فقيل بالتوقف. وقيل الغزايل. وقيل وحرمه يعلى أبو والقاضي حنبل بن أمحد لعنه أجاز وابنوقد

أدلتهم ذكر وتقدم العريب



 -٤٣٩-
أعلم وال فيهم نقصا وسلم عليه اهللا صلى يذكر فلم إمنايبدر ذلك، على يدل رمبا وما

مر كما وكماهلم لعذرهم علي. أشار اهللا صلى أنه صح اخلوارجوقد لعلي ذكر وسلم ه
ملا هؤالء فتأمل مبينا، مبسوطا ذلك يأيت كما يقتلهم وأنه فيهم الذي والرجل م وصفا
ويأيت مر، كما لعذرهم غريهم خبالف الكامل التعريف م عرفه الضالل على كانوا

اخلوارج يف قال وسلم عليه اهللا صلى أنه أيضا إىل(: وسيأيت الطائفتني أقرب تقتلهم
ظنهم. )احلق باعتبار لكن أيضا، حق على م بأ وأصحابه ملعاوية شهادة فيه هذا وأن

ال. وتأويلهم كثرية أمور هنا روي أنه واعلم صفّني، يف وقع ما خالصة ذكر ومنها
بز اجلمل وقعة من ذلك إىل اإلشارة مرت كما هلا رجاله: ادةيأصل بسند جاء أنه اعلم

وثق واحدا إالّ الصحيح حبانرجال ابن صلى. ه اهللا رسول إىل عهد لقد قال عليا أن
بيان اآليت اخلوارج هم وهؤالء واملارقني والقاسطني الناكثني قتال يف وسلم عليه اهللا

سنتهم على هو ومن الصحابة، من حبق وأتباعه معاوية ال له. قصتهم أذن وإن عليا ألن
م وال قاسطني يسمون ال لكنهم أيضا، هؤالء قتال مايف عمار عن جاء نعم ارقني،

اهللا رسول أمرين صفني يريد وهو قال عمارا أن ضعيف، سنده لكن احلمل هذا خيالف
واملارقني والقاسطني الناكثني بقتال وسلم عليه اهللا هذا. صلى صحة فبتقدير وحينئذ

ومارقون علي متابعة عن ناكثون م بأ كذلك وأصحابه معاوية كون يؤول كاألول
طاعت يفمن آنفا مر ما نظري إمثهم، منع تأويل هلم كان وإن عنه بانفرادهم وقاسطون ه

على الوضوء يف الزيادة على الصحيح احلديث يف أطلق منهما كال أن واإلساءة الظلم
عنها والنقص قال. الثالث عليا أن ضعيف واآلخر لني أحدمها يف إىل: وبسندين انفروا

قال ما إىل انظروا األحزاب اهللابقية صدق نقول إنا وسلم عليه اهللا صلى ورسوله اهللا
سفيان أبا ألن معاوية األحزاب ببقية ومراد ورسوله، اهللا كذب ويقولون ورسوله،
القول هذا قائلني انفروا اخل اهللا قال ما إىل ومعىن هلم، مع ا األحزاب رئيس كان

اهللا رسول مع األحزاب إىل نفروا ملا الصحابة قاله الذيالذي ال وسلم عليه اهللا صلى
الفريقني عن حاكيا تعاىل قال املنافقون، ما«قاله هذا قالوا األحزاب املؤمنون رأى وملا



 -٤٤٠-
ورسوله اهللا وصدق ورسوله اهللا تعاىل» وعدنا والِذين: (وقال الْمناِفقُونَ يقُولُ وِاذْ

اُهللا وعدنا ما مرض قُلُوِبِهم غُروراورسولُهِفي يتعلق). ١٢: األحزاب* ِاال ما ومنها
جهة من العاص بن وعمرو علي جهة من األشعري موسى أيب صفني يوم باحلكمني

عنهم اهللا رضي .معاوية
مسعت قال األشعري موسى أبا أن باطل، عندي هو الطرباين قال بسند جاء

يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا األم(: رسول هذه يف منيكون ضال ضاالن حكمان ة
قال)تبعهما عمارا أن متروك فيه وبسند أحدهم، تكون ال انظر موسى أبا يا له فقيل

يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن تسمع أمل موسى علي(أليب كذب من
من مقعده فليتبوأ حديث)النارمتعمدا عن سأله مث أميت(، يف فتنة ستكون ا أنت)إ

موسى أبا منكيا خري وقائم قائما منك خري وقاعد قاعدا، فيها منك خري قائم فيها
موسى أيب على االعتراض إىل بذلك أشار عمارا وكأن الناس، يعم ومل فخصك ماشيا
عمرو برز مث عليا خلع حىت موسى أيب على احتال عمرا أن التحكيم، من له وقع فيما

ده من داهية كان عمرا ألن وذلك معاوية، غراباووىل كان موسى وأبو العرب اة
معاوية، ووىل حينئذ عمرو فربز عليا وخلع برز حىت عمرو دهاء عليه فراج ألمور
األمور وأجروا التولية بتلك وال اخللع بذلك وأصحابه علي يعتد مل اخلداع هذا وألجل
أ أعرفهما ال اهليثمي احلافظ قال رجالن فه وبسند التحكيم قبل عليه كانت ما نعلى

عن يتكم كنت فقال احلكمان، اختلف حني الكوفة منرب على قام عنه اهللا رضي عليا
قال مث الكالم وغلظ فىت اليه فقام فعصيتموين، احلكومة أمر: هذه ملاتبل تربأت وإمنا نا

قبحك الكالم وهذا أنت ما له، وقال اجلواب يف علي له فأغلظ تكره، ما فيها كان
إن واهللا قال مث مشكور،اهللا لعظيم إنه حسنا كان ولئن مغفور لصغري إنه ذنبا كان

من خالفه ملن علي قتال لعموم أو فيه الكالم الذي التحكيم خلصوص إما كان وضمري
ومعاوية والزبري وطلحة العنان-عائشة إرخاء جهة على هو إمنا ذنبا ذلك كون وجتويز

ا بأن الصحيح احلديث تصريح من علمت ملا اخلصم، مثابمع مأجور املخطئ تهد
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تبعة وال عليه إمث اهللا. ال رضي ومعاوية احلسن بني بالصلح يتعلق ما ذكر ومنها

عليه اهللا صلى أنه صح وأنه هذه، بعد اليت أثناء يف ذلك بسط يأيت أنه اعلم عنهما،
قال لكوا(: وسلم فإن وثالثني لست أو وثالثني خلمس اإلسالم رحى تدرون
من عامافبسبيل سبعني هلم يقم دينهم هلم يقم مل وإن مضى)هلك مبا عمر هلم فقال ،

رواية ويف بقي، مبا قال بقي مبا سنة(أو وثالثني مخس بعد اإلسالم رحى ستدرون
أكلوا قتال غري على بينهم أصلحوا عاماافإن سبعني على)لدنيا هذا ترتيل ويصح ،

إن املدة هذه بعد فإنه ومعاوية احلسن بعدهاصلح ما إذ اهلجرة، من أوهلا اعتربت
أربع حنو وهو علي، خالفة ذكر عدم حكمة وكان األربعني، رأس على وقع مبا يصدق

له يصف مل أنه عليه،يسنني اخلارجني الكثريين الفرق أولئك بقتال الشتغاله واحد وم
العلم من فيها كان املدة تلك أكثر أن املدة، تلك الدنيا يأكلوا تهدينواملراد وا اء

ي يف بالغ أنه سالم بن اهللا عبد عن صح أنه وسبق بعده، فيما يكن مل ما الدين وقيام
يقتل حىت أمورهم تصح مل قتلوه إن م أ هلم وبني عنه اهللا رضي عثمان قتل عن الناس
اهللا صلى اهللا رسول منرب يالزم بل للعراق خيرج أن عليا ى وأنه ألفا، أربعون منهم

األربعنيعلي هذه رأس قيل علي قتل وملا أبدا، إليه يعود ال خرج إن له وبني وسلم ه
أ صلح بعدها سيكون اهلجرة من عنهمايأي اهللا رضي ومعاوية احلسن صلح فكان

اخلالفة عن لكن. برتوله فيه فمختلف واحدا إالّ الصحيح رجال رجاله بسند وجاء
وما االثبات أحد إنه بقوله الذهيب املنربقواه صعد عمرا أن أصال، جرحا فيه علمت

فامتنع عليهما لترد املنرب اصعد للحسن فقيل شعبة، ابن املغرية مثله فعل مث علي يف فوقع
ذلك فأعطوه باطال قال إن ويكذبوه حقا قال إن يصدقوه م أ عهدا يعطوه أن إالّ

عمرو يا اهللا أنشدك قال مث عليه وأثىن اهللا فحمد املنرب أنفصعد أتعلمان مغرية ويا
قال مث بلى، قاال فالن أحدمها والقائد السائق لعن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
بكل عمرا لعن وسلم عليه اهللا صلى النيب أن تعلما أمل مغرية ويا معاوية يا باهللا أنشدك

اللّّ قاال لعنة، قاهلا معاويةهقافية ويا عمرو يا باهللا أنشدك قال، مث بلى أنم تعلما أمل
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الذي اهللا أمحد فإين احلسن قال بلى، قاال هذا قوم لعن وسلم عليه اهللا صلى النيب
كان وإمنا قط يسبه مل وسلم عليه اهللا صلى أنه مع علي أي هذا، من تربأ فيمن جعلكم

والعظمة اجلاللة بغاية ال. يذكره السابق احلافظ فيه قال واحدا إالّ ثقات رجاله وبسند
وقالأعرفه بينهما فجلس فراشه على معه وعمرو معاوية على دخل أوس بن شداد أن

يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت إين بينكما أجلسين ما إذا(: أتدريان
غدر على إالّ اجتمعا ما اهللا فو بينهما ففرقوا مجيعا أفرق. )رأيتمومها أن فأحببت

وجا احلديث، هذا على الكالم ومر جدابينكما ضعيف فيه بسند الساعة(ء تقوم ال
واحدة دعوامها عظيمتان فئتان تقتتل وجهه. )حىت اهللا كرم علي مقاتلة ومنها

هذه يف وسلم عليه اهللا صلى الصادق به أخرب ما بنص العدل اإلمام وأنه للخوارج
التأويل حيتمل ال مما هؤال. القضية من سئل وائل أبا أن صحيح بسند يعلى أبو ءأخرج

معاوية اعتصم بصفني الشام أهل يف القتل استحر ملا قال علي، قتلهم الذين القوم
يرده ال اهللا فو الصلح واسأله املصحف لعلي أرسل عمرو له فقال جببل وأصحابه

اهللا كتاب وبينكم بيننا وينادي حيمله رجال له فأرسل اُوتوا: (عليكم الِذين ِالَى تر اَلَم
ِمن عمران* الِْكتاِبنِصيبا به) ٢٣: آل أوىل وأنا اهللا كتاب وبينكم بيننا نعم فقال

أمري يا وقالوا عواتقهم على أسيافهم القراء يومئذ نسميهم وكنا اخلوارج فجاءت منكم
حىت القوم هلؤالء ميشي ال اهماملؤمنني و حنيف بن سهل فقام وبينهم بيننا اهللا حيكم

بقص واستدل الصلح رد الصلحعن إىل مال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن احلديبية ة
يف علي هلم يسمع مل وملا الصلح يف اخلري كل اخلري وكان الصحابة، من كثريين دون
وسيأيت أي ألفا عشر بضعة فأتوا إليه الرجوع يناشدهم فارسل عليه خرجوا الصلح رد

ولعل أقل كانوا م أ وأخرى أكثر كانوا م أ رواية حبسبيف ذلك قال الرواة من كال
مث معه قاتلنا نقضه وإن قاتلناه علي الصلح قبل إن فقالوا علي غري وناشدهم علمه
ديار إىل خلفوا الذين للخوارج يرجع أو ملعاوية يسري أنه مستشريا علي فخطب افترقوا

وهو فيهم املورد احلديث علي فروى هلم نرجع بل قالوا عند: بكر، خترج فرقة إن
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كثديا يده بينهم رجل عالمتهم احلق إىل الطائفتني أقرب تقتلهم الناس من ختالف

فنادى تثبت ال علي خيل فجعلت له، قتاهلم واشتد بالنهروان علي قاتلهم مث املرأة،
يكون فال هللا تقاتلون كنتم وإن أجزيكم ما عندي ما اهللا فو يل تقاتلون كنتم إن فيهم

فعلكم محلة. هذا الناس علىفحمل منكبون وهم عنهم اخليل فاجنلت واحدة
طالب. وجوههم أيب بن علي غرنا بعضهم فقال ير، فلم الرجل ذلك بطلب علي فأمر

قتلناهم حىت إخواننا بعضهم. من قتلى فيها وهدة فأتى بدابته فدعا علي عني فدمعت
أك اهللا فقال فأخربوه فيهم، الرجل وجدوا حىت بأرجلهم جير فجعل بعض، ربعلى

علي فقال ورجعوا، الناس، وخرج علي: وفرح فقتل الكوفة، إىل ورجع العام أغزو ال
إىل بالبيعة بعث مث أبيه سرية وسار عنه، اهللا رضي احلسن واستخلف وجهه اهللا كرم

.معاوية
قيس إىل بذلك وكتب معاوية إىل بالبيعة احلسن وبعث صحيحة رواية ويف

فقا اخلزرج سيد عبادة بن سعد البدبن أمران الناس أيها يا فقال الصحابة يف قيس م
احلسن قال هذا، ما الناس فقال إمام، غري مع قتل أو عصبة يف دخول أحدمها، من لكم

البيعة معاوية أعطى قد علي إالّ. بن هم ملعاوية يكن ومل معاوية، فبايعوا الناس فرجع
ح فيبايعون عليه يتساقطون فجعلوا بالنهروان، هم ونصفالذين ثالمثائة منهم بقى . ىت

رواه، الذي احلديث يف وجهه اهللا كرم علي لقول تتنبه أن لك أقرب(وينبغي تقتلهم
احلق إىل ضعيف،. )الطائفتني سندها رواية وأ(ويف باهللا الطائفتني أوىل واهمقتقتلهم
وجل عز اهللا احلق)إىل إىل قربا معاوية لطائفة أثبت فإنه ناشئا. ، فعلهم عنلكون

املعاقب العبث عن ال عليه، املثاب ملعاوية،علاإلجتهاد كثرية مدحة ففيه وحينئذ يه،
باجتهاده بل. واعتداد الباغية، الفئة تقتله عمار حديث به صرح كما باغيا، كان وإن

وأن بالنهروان، هم الذين إالّ هم له يكن مل احلسن له نزل ملا معاوية أن قريبا يأيت
عل شارك أقربمعاوية إىل اخلليفة كان ألنه احلق، إىل أقرب علي بعد فهو فيهم، يا

املقتض احلق إىل عليىالطائفتني طائفة وإمنا احلق، من قريب بأنه منهما كل ملدح
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تعاىل لقوله موافقة إليه بينهما(أقرب فَاَصِلحوا اقْتتلُوا الْمؤِمِنني ِمن طَآِئفَتاِن * وِانْ

عليا. )٩: احلجرات قاتل من كل أن سيزعم من على ردا قتاهلم مع مؤمنني فسماهم
بأن املنرب على عنه اهللا رضي احلسن مبدح إعالنه يف وسلم عليه اهللا صلى أتى وقد كافر
أثبت كما اإلسالم منهما لكل فأثبت املسلمني، من عظيمتني فئتني بني به سيصلح اهللا

أعين ومها اإلميان منهما لكل ماتعاىل االعتداد حيث من متالزمان، واإلسالم اإلميان
آمن ومن عكسه، وال مؤمن غري مسلم يوجد أن شرعا ميكن فال وباجلملة اآلخرة يف
نوزع لكن إمجاعا النووي قال بل اتفاقا كافرا كان قدرته مع بلسانه يتلفظ ومل بقلبه

من قالت عنها اهللا رضي عائشة أن خمتلط فيه بسند وجاء عليفيه، قالوا اخلوارج؟ قتل
يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت شرار(: قالت وهم أميت خيار يقتلهم

قصة)أميت عن علي قتل ليايل اهلادي بن شداد سألت ا أ ثقات رجاله بسند وجاء
فيها كذبوا أشياء، علي عن هلا ذكروا العراق أهل أن لكون علي، قتلهم الذين اخلوارج

فأح شيءعليه عن حدثنا كلما شداد كان ولذا زعموا، كما األمر هل تنظر أن بت
ف احلكمانيحلفته وحكم معاوية على كاتب ملا أنه شداد ذكره ما وحاصل هلا، حلف

الكوفة جانب من حرراء هلا يقال بأرض فرتلوا الناس قراء من آالف مثانية عليه خرج
وا اهللا، كساه قميص من انسلخ عليا إن اهللاقائلني، دين يف حكم لكونه به اهللا مساه سم

فلما عليه بالدخول غريهم دون القراء أصحابه أمر ذلك بلغه فلما اهللا، إالّ حكم وال
بيده يصكه طفق مث يديه، بني فوضعه عظيم إمام مبصحف دعا م، الدار امتألت

حدث املصحف أيها اخلوارجالناسويقول تسفيه يف زيادة ذلك فعل إمنا أي وإشارة،
به العلماء إىل الرجوع وإمنا ينطق ال الكتاب بأن اهللا، كتاب وبينه بيننا قوهلم، رد إىل
رأيناه مبا نتكلم وحنن ورق، يف مداد هو إمنا منه تسأل ما املؤمنني أمري يا فنادوه غري ال
التحكيم، من فعلته ما العتراضهم علي، أي خرجوا الذين أوليائي أصحابكم فقال فيه،

يفوق كتابه يف تعاىل اهللا يقول اهللا كتاب وبينهم بيين يل، والنائني املوالني من كانوا د
ورجل، ِانْ(امرأة اَهِلها ِمن وحكَما اَهِلِه ِمن حكَما فَابعثُوا بيِنِهما ِشقَاق ِخفْتم وِانْ
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بينهما اهللا يوفِِّق ِاصالَحا أعظم)٣٥: النساء* يِريدا وسلم عليه اهللا صلى حممد وأمة ،

بكتابته عليهم رد مث معاوية، كاتبت أين على ونقموا وامرأة رجل من ذمة أو حرمة
قال وقد مكة، أهل وبني بينه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بأمر الصلح يوم الصلح

اِهللا(تعاىل رسوِل ِفي لَكُم كَانَ ِلمنلَقَد حسنةٌ اَهللاُسوة يرجوا اْآلِخركَانَ * والْيوم
توسطنا)٢١: األحزاب فلما معه، وأنا شداد قال عباس، ابن إليهم أرسل مث ،

حذرهم مث عباس، بن اهللا عبد هذا القرآن، محلة يا فقال فخطبهم، فالن قام عسكرهم
اتباعه وقومه-من هو فيه نزل ممن ثالثة- بأنه عندهم فمكث خصمون، أيامقوم

إىل علي فأرسل بالكوفة علي إىل وجاؤا رجل، آالف أربعة منهم رجع حىت ينصحهم
أن وبينكم، بيننا شئتم حيث فقفوا رأيتم قد ما الناس، وأمر أمرنا من كان قد بقيتهم
نبذنا قد فعلتم إن فإنكم ذمة، تظلموا أو سبيال تقطعوا أو حراما، دما تسفكوا ال

إن سواء على احلرب مثإليكم كله، ذلك فعلوا حىت يقاتلهم مل مث اخلائنن، حيب ال اهللا
فقال الثدية، ذو وامسه فيهم يوجد أنه وسلم عليه اهللا صلى أخرب الذي الرجل عن سألته
كثريون فقال هذا تعرفون فقال الناس فدعا القتلى، يف عليه علي مع وقمت رأيته قد

فما قالت يصلي، فالن بين مسجد يف رأيناه يقولنعم مسعته قال عليه، قام حني قال
ورسوله، اهللا صدق أجل قالت ال، قال ذلك غري قال فهل قالت ورسوله، اهللا صدق
قدم ملا سئل عليا أن وصح احلديث، يف عليه يزيدون عليه يكذبون العراق أهل وذهب

لقتال لهطالبصرة وسلم عليه اهللا صلى النيب من عهد أو بوصية أهو وأصحابه لحة
رأبذ من أنه فبني كلمتها، واختلفت األمة تفرقت حيث رأيه من أو رسوليلك وأن ه

فال وغريه، ذلك بفعل خليفة جيعله مل أي بذلك، يوصه مل وسلم عليه اهللا صلى اهللا
الناكثني بقتال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمرين قال أنه عنه السابق احلديث ينافيه

أ مع واملارقني، بتقدميوالقاسطني فأمر يراسل، أياما بيته يف جلس وإمنا فجأة ميت مل نه
فكنت قال أيضا بايعه وأنه بكر أبا بايعوا املسلمني وأن مكانه، يرى لكونه بكر أيب

أ إذا أعطاينزاينغأغزو إذا كانتوآخذ فلو احلدود إقامة يف يديه بني سوطا وكنت
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ولده يف جلعلها موته حضور عند لعحماباة وكنتفأشار معه وبايعته الناس فبايعه مر

كانت فلو احلدود إقامة يف يديه بني سوطا وكنت أغزاين إذا وأغزو أعطاين إذا آخذ
ولده يف جلعلها موته حضور عند فيوليهحماباة رجال قريش معشر منا يتخري أن وكره

اجتم فلما منهم أنا ستة فاختار غريه من األحقية إشارة فيه يكون فال وذهباألمر، عنا
نصي يزعمون عوف بن الرمحن اخلمسةبعبد من ليختار مواثيقنا نعطيه أن على فيها ه

نفسي يف عرض ولقد فبايعه، عثمان بيد فأخذ مواثيقنا فأعطيناه األمة، أمر يوليه رجال
بيعيت سبق قد عهدي فإذا أمري يف نظرت فلما ذلك وسلمت-عند فكنت-فبايعت

إذ وآخذ أعزاين إذا قبضأغزو فلما احلدود إقامة يف يديه بني سوطا وكنت أعطاين، ا
كسابقيت، سابقته وال كعلمي علمه وال كقرابيت قرابته وال مثلي ليس من إليها وثب
وخالفاين، باملدينة بايعاين فقال، وطلحة الزبري خمالفة عن سئل مث منه، ا أحق فكنت

وعمر بكر أبا بايع وجال أن لقاتمثولو عليا. لناهخالفهما اعتزلوا ملا اخلوارج أن وصح
عل علي،ىفعزم على ينقمونه ما لينظر إليهم الذهاب يف عباس ابن استأذنه مقاتلتهم

فقتلهم آالف أربعة منهم وبقى ألفا عشرون منهم رجع حىت فناظرهم فجاءهم له فأذن
آخرهم إالّ. عن منهم ينج أمورفلم عليه نقموه والذي العشرة معاألو: دون حتكيمه ل

يف جاء قد التحكيم بأن علي، عن مر ما بنظري عباس ابن عليهم فرد هللا، احلكم قوله
أوىل فالدنيا وامرأته الرجل بني الصلح ويف اإلحرام يف قاتل-الصيد كونه الثاين فسلموا

وغريها ذلك-عائشة أنكروا فان بالنص، أمهم ا بأ عليهم فرد يغنم، ومل يسب ومل
وإ حماكفروا، كونه الثالث فسلموا، كفروا غريها من يستحلونه ما منها استحلوا ن

يف املؤمننيانفسه إمارة من صلح. لصلح يف وسلم عليه اهللا صلى بأنه عليهم فرد
كتابه يف علي كتبه ما ميحو أنه يف املشركني وافق فأمر. احلديبية اهللا، رسول وهو

كذبتموين، وإن اهللا رسول أنا وقال ذلكمبحوه يضره ال علي إالّ. فكذلك فسلموا
عل فعزم آالف، األربعة مىأولئك عباد كثرة من علي، أصحاب بعض فتوقف قتاهلم،

عشرة، منهم ينجو ال عله علي فقال القرآن، قراءة من النحل، كدوي دويا هلم وأن
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ي وال مبينا، مر كما ا دو بل عشرةقتأي منا رضي-ل علي قال كما األمر اهللافكان

وسنة. عنه م ر كتاب إىل يدعوهم من هلم يعني ال قتاهلم على عزمه عند أيضا وقال
هو إالّ خيرج فلم فأعاد شاب إالّ اليهم خيرج فلم بذلك الناس أعلم مث فيقتلونه، . نبيهم

فقتلوه اليهم به فذهب املصحف فأعطاه هو، إالّ خيرج فلم قتاهلم. فأعاد من فرغ وملا
ال أطلبوا ماءقال مستنقع يف وهدة يف وجدوه حىت طلبه يف فاستقصوا أسود. رجل وهو

ورسوله، اهللا صدق قال اليه نظر فلما شعرات، عليه كالثدي يده موضع يف وله مننت،
يقول احلسني أو احلسن وسلم: فسمع عليه اهللا صلى حممد أمة أراح الذي هللا احلمد

املعضلة هذه أمة. من من يبق مل لو علي لكانفقال ثالثة إالّ وسلم عليه اهللا صلى حممد
رأ على النساء. هؤالءيأحدهم وأرحام الرجال أصالب لفي م فان. إ صدق وقد

املغرب، بالد من وقرية إقليمها سعة على بعمان حيصون ال بل كثرين اآلن إىل منهم
خرب وغريه أمحد وروى وغرها جزيرات اهلند بالد من كالب(: وكثري اخلوارج إن

النار اخلوارج)أهل بل قال كلها اخلوارج أم وحدها األزارقة راويه للصحايب فقيل ،
علي بغض يف أفرطوا م أ م ذنو أعظم ومن قال)١(كلها، أنه ثقات رجاله بسند وعنه

عليه اهللا صلى اهللا رسول يل قال قال ومبغض غال حمب رجالن يف هلك املنرب على
مرمي(وسلم ابن عيسى مثل النصارىمثلك وأحبته أمه توا حىت اليهود أبغضته

له ليست اليت باملرتلة تركوه ليس)حىت مبا مفرط مطر حمب رجالن يف هلك قال مث ،
ولكينيفّ إيلّ، يوحى وال بنيب لست إين أال تين، أن على شنآين حيمله مفتر ومبغض

اهللا بطاعة أمرتكم فما استطعت، ما نبيه وسنة اهللا بكتاب طاعيتأعمل عليكم فحق

ا)١(                                                  بن نافع أتباع األزارقة ومنها فرقة عشرون وهماخلوارج شوكة وأشدهم عددا اخلوارج أكثر وهم ألزرق
يقولون السنة أهل جعل مما املسلمني ختالف أمور وهلم ونسائهم أطفاهلم قتل وجيوزون خمالفيهم يكفرون

اخلالفة. بكفرهم على األزرق ابن بايعوا وعمان. وقد اليمامة خوارج ومعهم ألفا عشرين من أكثر وكانوا
وم األهواز على صفرةفاستولوا أيب بن املهلب يد على الزبري ابن م وحار وكرمان فارس أرض من وراءها ا

سنة األزرق ابن نافع وقتل اجلمل٦٥فهزم وأصحاب واحلكمني وعثمان عليا أذنب. ويكفرون من وكل
خملد كافر عندهم فهو ذنبا
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وكرهتم أحببتم لعزة)١(فيما معرفتها إىل واحتيج سبق، ما تبعث وفنت أمور ذكر ومنها

عنها املشهورة الكتب وخلو .وجودها
الصحيح رجال رجاله بسند جاء أنه هذه ملا: فمن عنه اهللا رضي معاوية أن

أو أن باملدينة عامله إىل كتب يزيد ولده يستخلف أن إىلفأراد فود تشاء، إليهفمن د
عنه اهللا رضي األنصاري حزم بن وأمر. عمرو له يأذن فلم معاوية علي فاستأذن

شئت ما اطلب له يقول أن االجتماع. حاجبه إالّ له. فأىب فقال أيام بعد به فاجتمع
قال مث عليه وأثىن اهللا فحمد حاجتك؟ ما امللك: معاوية عن غنيا معاوية ابن أصبح لقد

ك عن يقولغنيا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت وإين خري يسترع(: ل مل اهللا إن
عنها سائله وهو إالّ برعيته برأيك،)عبدا قلت ناصح امرؤ بك ما معاوية أجابه مث

أبنائهم من أحق وابين وأبناؤهم ابين إالّ يبق مل يل. وإنه ما قال حاجتك ما له قال مث
حاجة ضعفه. إليك رجل فيه ورجلوبسند وغريه حبان ابن ووثقه زرعة قال. أبو

أعرفه ال اهليتمي البالد: احلافظ لك وطأت قد ليزيد، قال املوت حضره ملا معاوية أن
الناس لك فوجه. وفرشت ريب منهم رابك فان احلجاز أهل إالّ عليك أخاف ولست

الزبري ابن خالفة يزيد بلغ فلما جربته، فاين املري عقبة بن مسلم وقداليهم ملسلم قال
دعا مث أيام ثالثة أباحها املدينة قدم ملا مث اجليوش، له فقاد أبوه ذكره ما الفاجل أصابه
فقتله، قريش من واحدا إالّ فأجابوه ومعصيته، اهللا طاعة يف له أعبد وأنه يزيد بيعة إىل

فل بالنار، لتحرقنه ميتا أو حيا مسلم من اهللا أمكنها لئن أمه باهللا خرجفأقسمت ما
رأسه عند من بنبشه م فأمر هلا بأعبد قربه فأتت منها قريبا مات املدينة من فلما. مسلم

وأخربوها فخافوا ميصها، أنفه بأرنبة قابضا عنقه على التوى قد ثعبان إذا إليه وصلوا
الويا الثعبان فإذا ففعلوا رجليه عند من بنبشه م وأمر فأبت شره، اهللا كفاك قد وقالوا

                                                 
ملجم)١( بن الرمحن عبد اخلارجي قتله ال. وقد أخضر بنت قطام حبب شغف قتلوكان قد اخلليفة وكان تيمية

عام بالنهروان وأخاها سيدنا. ٣٨أباها قتل صداقها يف اشترطت ا الزواج ملجم ابن سأهلا فلما مجيلة وكانت
عام وقتله ا فأجا جرير٤٠علي ابن شعر من الصواعق يف تقدم كما
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مسلمذنب على غضبت ملا إين تعلم كنت إن اللّهم ودعت ركعتني فصلت برجليه، ه

مؤخر من فانسل الثعبان ذنب إىل فمضت عودا تناولت مث وبينه، بيين فخل لك اليوم
بالنار أحرقته مث القرب من فأخرج أمرت مث القرب، من فخرج متروك. رأسه فيه وبسند

زم دخلوا الفسقة العسكر أولئك بعض ماأن فأخذوا اخلدري سعيد أيب على احلرة ن
فأضجعوه شيئا جيدوا فلم أخرى طائفة دخلت مث البيت من. يف يأخذ كل جعل مث

خصلة احل. حليته قال مجاعة فيها إىلافوبسند كتب الزبري ابن أن أعرفهم ال املذكور ظ
إىل فكتب له رعاية ذلك أن يزيد فظن فأىب ليبايعه عنهم اهللا رضي عباس عباسابن ابن

عباس، ابن جائزة حيسن يزيد أعين وأنه عنه الناس وتنفري الزبري ابن وخبذالن بذلك
لرجاء الزبري ابن مبايعة من ميتنع مل وأنه وتقبيحه سبه يف وأطال عباس ابن اليه فكتب
الزبري، ابن عن أحدا خيذل وال يزيد إىل أحدا يدعو ال وأنه حلقه معرفة وال يزيد جائزة

ي يفوأن أطال مث ونصره، وده عنه حابسا عباس ابن لكون وصلته بره عنه حيبس زيد
البيت آل حرمة به استباح مبا يزيد وعلى زياد استلحاق يف صنع مبا أبيه على احلط
املكرمة املدينة حرمة واستباح ذراريهم وسىب البيت أهل من وكثريين حسينا قتل حىت

العظا أباح حىت أهلها وحرمة أيامااملعظمة فيها والنهب بالقتل فيها منوبسند)١(ئم فيه
أظهر مات ملا عنه اهللا رضي معاوية أن وغريه، زرعة أبو وضعفه وغريه حبان ابن وثقه
بقتال وأمره جيش يف عقبة بن مسلم يزيد فوجه لنفسه دعا مث يزيد، سب الزبري ابن

مث أياما املدينة واستباح فساروا مكة أهل مث املدينة باملوتأهل فأحس ملكة سار

جيع)١(                                                  أن يف األفضل ترك معاوية أن العواصم يف العريب ابن بكر أبو يزيدذكر والية إىل وعدل شورى اخلالفة ل
باثنني وقيل بواحد تنعقد ا أل بيعته، وانعقدت الناس فبايعه البيعة له لذلك. وعقد أهل للخالفة. ويزيد وليس

خمصوص العدالة. سن مسلوب ليس رجل يزيد. وهو من باإلمامة أحق هو من هناك كان إمامة. وإن فان
فيه االختالف على جائزة البخاري. ااملفضول رواه ما ذكر مجع: مث يزيد املدينة أهل خلع ملا أنه عمر، ابن عن

وقال وولده يقول: حشمه اهللا رسول مسعت القيامة(إين يوم لواء غادر لكل هذا) ينصب بايعنا قد وإنا
ورسوله اهللا بيع على ن. الرجل مث ورسوله اهللا بيع على رجال نبايع أن من أعظم عذرا أعلم ال لهوإين نصب

سعد. القتال قال كما حيرم. واحلق ال فانه فيه، حمقا كان وأنه وقبحه يزيد جلور عليه احلسني خروج أن
األحكام استقرار بعد إالّ اجلائر اإلمام على اخلروج
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الكند حصيبا واليفاستخلف قريش خداع احذر احلمار برذعة ابن يا له، وقال

فسطاطا الزبري ابن وضرب أياما ا الزبري ابن قاتل مث مكة فوصل بالنفاق، االّ تعاملهم
خرج يزال ال حصني فقال مبصاحلهم، ويقمن اجلرحى يداوين نساء فيه املسجد يف

هذ من أهلعلينا من رجل فقال يكفينيه؟ فمن عرينه من خيرج كأمنا أسد الفسطاط ا
مث فاحترق الفسطاط ا طعن مث رحمه طرف يف مشعة وضع الليل جن فلما أنا الشام

فيها وما الكعبة عليه. احترقت ما وهو الذبيح أنه على بناء أي إسحاق كبش قرنا
ق بلغ مث امساعيل، بأنه اخلرب صح لكن دعااألكثرون، مات وملا فهربوا، موته يزيد وم

مائة حافال جيشا الزبري ابن اليه فسري واألردن محص أهل فأجابه نفسه إىل مروان
ملوىل مروان فقال خوفهم فكثر ومواليهم أمية بين من قليلة فئة يف يومئذ ومروان ألف،

وق: له فانكسروا عليهم فامحل للقتال يقفون وال ومشاجر، مكره بني أمريهم،هؤالء تل
البن من قال مث فخطب الشام أهل فأجابه لنفسه امللك عبد ولده فدعا مروان مات مث
فلبستها، جبة انتزعت أين رأيت فاين املؤمنني أمري يا أنا احلجاج فقال منكم، الزبري
هذين احفظوا مكة ألهل قال الزبري ابن وكان ا، الزبري ابن وقاتل مكة وجاء له فعقد

مبن. اجلبلني احلجاج ظهر أن يلبثوا فلم فقصروا حفظتمومها ما أعزة تزالوا لن فانكم
كان فلما املسجد يف الزبري ابن به ورمى املنجنيق عليه فنصب قبيس أيب على وميمعه

بن أمساء أمه على دخل مائةتقتله بنت يومئذ وهي عنهم اهللا رضي الصديق بكر أيب
ب هلا فسد وال سن هلا يسقط ومل وقالسنة حملهم هلا فبني القوم عن فسألته يف: صر، إن

يقتل أو عينها فتقر ميلك حىت ميوت ال أن اليها األحب إن فذكرت لراحة املوت
عنها فخرج القتل، خمافة اونا يعطي ال أن على فوصته ودعها مث اهللا، عند فتحتسبه

م فرق عليه دخلت مث فأىب الكعبة لك نفتح أال فقيل املسجد املسجدودخل أبواب ن
عل فتمالؤا وقع مث وأخرجهم منهم كل إىل فذهب اهللاييتعاقبون، رضي رأسه وحزوا ه

فىت. عنه إن قوله إالّ رأيناه إالّ كعب يقوله كان شيء ما قال أنه حاصله ما وصح
كعب قال كما فكان احلجاج قتله مث املختار يعين يديه، بني رأسه فهذه يقتلين، ثقيف
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يف رواية إلخراجويف توجه أنه قتله سبب أن أعرفهم ال اهليثمي احلافظ قال من سندها

فتمكنوا فصرعته رأسه على املسجد شراريف من شرافة فوقعت الفرق أولئك من فرقة
يقفون فال عليه ميرون قريش فصارت قريش لتراه صلبه احلجاج أن وصح حينئذ منه

عن ينهاه كان أنه وذكر وسلم فوقف عمر ابن قالإالّ مث هذا، إىل احلال به يؤول أن
قبور يف يرمى وأن بانزاله فأمر احلجاج ذلك فبلغ الرحم يصل قواما صواما كان لقد

بعضهم. اليهود فمات يهود باحلرم مير كان أنه أو املشركني مطلق باليهود مراده وكان
فأب عليها يغلظ فأرسل فأبت، تأتيه أن عميت وقد ألمه أرسل مث فيه؛ فقامودفن ت

عليه أفسدت رأيتك وقالت ولدك بعده، اهللا صنع رأيت كيف فقال، يتوقد وهو اليها
عليك وأفسد وسلمآدنياه عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت ا أ له ذكرت مث خرتك،

وكذابا: (يقول مبريا ثقيف يف رأ) إن فقد املختار وهو أي الكذاب املبرييفأما وأما ناه
فخرج ذاك يرتل،ويف. فأنت أن الراكب هلذا آن أما أيام ثالثة بعد له قالت ا إ رواية

قواما صواما كان ولقد منافقا كان ما واهللا ال قالت املنافق، هذا اسك. قال فإنكيتقال
احلديث وذكرت خرفت ما قالت خرفت، قد قال. عجوز رواية مبري(ويف أنا

).للمنافقني
دخ مث به مثل الزبري قتل ملا أنه منهوصح فنال عليه، فأنكرت أمه على ل

هلذا حافظا بوالديه برا قواما صواما قتلت لقد املسلمني وعدو اهللا عدو يا كذبت قالت
قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت قالت مث كذابان: (الدين ثقيف من خيرج

املبري وهو األول من أشر ا)اآلخر رسول صدق فقال حجاج يا أنت إالّ هو هللاوما
املنافقني أبري املبري أنا وصدقت وسلم عليه اهللا عمر. صلى عن حسن بسند جاء ومنها

مسوه غالم وسلم عليه اهللا صلى النيب زوج سلمة أم ألخي ولد قال قال عنه اهللا رضي
رجل. الوليد األمة هذه يف ليكونن فراعنتكم بأمساء مسيتموه وسلم عليه اهللا صلى فقال

هل الوليد له أسامةيقال أيب بن احلرث ورواه لقومه، فرعون من األمة هذه على أشر و
املسيب بن سعيد إىل فدخلوا: مرسال الوليد فسموه غالم سلمة أم ألخي ولد ولفظه
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فقال وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال)أمسيتموه(على الوليد مسوه نعم قالوا مه(، مه

ليك فراعنتكم باسم مسيتموه الرمحن عبد هلوامسه الوليد له يقال رجل أميت يف ونن
لقومه فرعون من ألميت أي)أشر املسيب، بن لسعيد فقلت عمرو بن الرمحن عبد قال

وبسند امللك عبد بن فالوليد وإالّ هو فهو يزيد بن الوليد استخلف ان قال هو، الوليد
ي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت قال هريرة أيب عن يسم مل راو قولفيه

رعافه( فيسيل أمية بين جبابرة من جبار هذا منربي على رأ)لريعفن من فحدثين ى،
سال حىت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول منرب على رعف العاص بن سعيد بن عمرو
مروان أن اختلط، أي تغري وقد السائب بن عطاء فيه وبسند املنرب درج على رعافه

عنهما اهللا رضي علي بن احلسني حىتسب قبيحا سبا وجههما اهللا واهللاوكرم قال
على اهللا لعنك لقد اهللا فو هذا قلت لئن وقال احلسني فغضب ملعونون، بيت أهل انكم

مروان فسكت أبيك، صلب يف وأنت وسلم عليه اهللا صلى نبيه .لسان
قال أنه عنهما اهللا رضي الزبري ابن عن الصحيح رجال رجاله ورب: وبسند

لق الكعبة صلبههذه من ولد وما فالنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لعن ويف. د
وسلم عليه اهللا صلى نبيه لسان على ولد وما احلكم اهللا لعن لقد للبزار وبسند. رواية

بعده وىل مث مجعة كل املنرب على عليا يسب كان املدينة وىل ملا مروان أن ثقات رجاله
أعيد مث يسب ال فكان العاص بن فسكتسعيد يعلم احلسن وكان للسب فعاد مروان

بيته يف للحسن أرسل حىت مروان بذلك يرض فلم اإلقامة، عند إالّ املسجد يدخل وال
فتقول أبوك من هلا يقال البغلة مثل إالّ مثلك وجدت ما منه وله، ألبيه البليغ بالسب

شيئاالأيب عنك أحمو ال واهللا له فقل اليه ارجع للرسول فقال أسبكفرس، بأين قلت مما
يكون أن جدي أكرم قد نقمة، أشد فاهللا كاذبا كنت فان اهللا وموعدك موعدي ولكن
متنع مزيد بعد السب بذلك فأخرب احلسني فلقي الرسول فخرج البغلة، مثل مثلي

بل فقال خيربه مل إن احلسني من ديد وبينك!!! و بيين ما وآية وقومك بأبيك ويتأمل
م منكبيك متسك وسلمأن عليه اهللا صلى اهللا رسول لعن .ن
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اخل، منكبيك متسك أن احلسني قول مروان على جدا اشتد أنه رواية ويف

قال وسلم عليه اهللا صلى أنه حسن بسند ثالثون(وجاء خيرج حىت الساعة تقوم ال
مسيلمة منهم وفاته)رجال بعد كان إمنا وهذا دعوته، إىل النبوة دعوته تنسب أي ،

اهللا حنيفةصلى وبنو أمية بنو العرب وشر واملختار، والعنسي حياته، يف ال وسلم عليه
قال. وثقيف عنه اهللا رضي برزة أيب عن الشيخني شرط على احلاكم قال كان: وصح

أمية بنو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل الناس أو األحياء رجاله. أبغض وبسند
أنه ضعف ففيه واحدا إالّ الصحيح قالرجال وسلم عليه اهللا بنو: (صلى بلغ إذا

دخال) فالن اهللا دين كان رجال ثالثني العاص أيب بنو بلغ إذا البزار عند رواية ويف
عمر بن اهللا عبد عن الصحيح رجال رجاله وبسند خوال اهللا وعباد دوال اهللا ومال

قال وسلم عليه اهللا صلى أنه عنه اهللا رجل(رضي عليكم الساعة فو) لعنيليدخلن
داخال أتشوف زلت ما بهاهللا صرحت كما احلكم يعين فالن دخل حىت وخارجا

أمحد في. رواية اهليثمي احلافظ قال صلىهوبسند النيب على مر احلكم أن أعرفه، مل من
فقال باحلجر وسلم عليه هذا(اهللا صلب يف مبا ألميت مروان)ويل أن حسن وبسند ،
بكر ايب بن الرمحن لعبد فقال نزل الذي أنت عنهما، اهللا لوالديهيرضي قال والذي ك

وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ولكن كذبت الرمحن عبد له فقال اآلية، لكما أف
قال وسلم عليه اهللا صلى أنه انقطاعا فيه أن إالّ الصحيح رجال رجاله وبسند أباك لعن

يثلمه( حىت بالقسط قائما أميت أمر يزال رواية)ال يثلمه(ويف من أول يكون حىت
يزيد له يقال أمية بين من ملا. )رجل يزيد أن يعلى وأبو شيبة أيب بن بكر أبو روى نعم

فاستعان يزيد منه فأخذها نفيسة جارية لرجل فحصل املسلمون غزا الشام أمري كان
واهللا أما فقال يتلكأ، وهو مرات ثالث بردها وأمره اليه معه فمشى ذر، بأيب الرجل

يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت فقد فعلت سنيت(لئن يبدل من أول
بين من وردها)أميةلرجل أدري ال فقال هو أنا باهللا أذكرك فقال يزيد فتبعه وىل مث ،

على ذر أيب كالم بفرض ألنه إما بيزيد، املصرح املذكور احلديث هذا ينايف وال يزيد،
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يعلم مل ذر أيب لكون بنيحقيقته، وقد علمي، يف أي أدري ال فقوله املبهم، بذلك

يزيد، أنه علم ذر أبا ألن وإما املبهم، على يقضي واملفسر األوىل الرواية يف أي امه إ
أمور أمية بين وبني بينه كان ذر وأبو سيما ال الفتنة خشية بذلك له يصرح مل ولكنه

عليهم التحامل إىل ينسبونه م أ على لكلوبسن-حتملهم قال اهللا عبد عن ضعيف د
أمية بنو الدين هذا وآفة آفة أنه. شيء أعرفه ال اهليثمي احلافظ قال رجل فيه وبسند

النار أهل من وذريته هو خليفة يكون قال وسلم عليه اهللا .صلى
كالفزع رأسه رفع مث عليا سار وسلم عليه اهللا صلى أنه ضعيف فيه وبسند

بس(: فقال الباب اخلبيث فقال)يفهقرع الشاة(، تقاد كما فقده احلسن أبا يا انطلق
حالبها اهللا)إىل صلى النيب يدي بني وقف حىت مجيعا وهلازمه بأذنه وأخذ اليه فذهب ،

قال مث ثالثا، وسلم عليه اهللا صلى اهللا نيب فلعنه وسلم ناحية(عليه أجلسه حىت)لعلي
املها من ناس وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل اهللاراح صلى به دعا مث واألنصار، جرين

فقال وسلم يبلغ(عليه من صلبه من وخيرج نبيه وسنة اهللا كتاب خيالف هذا إن
حد-)دخانه على الفتنة توارت(. أي يعم)حىت فنت احتاد عن كناية الشمس، أي

ضررها منه-العامل يكون أن من أقل هو ورسوله اهللا صدق املسلمني من رجل فقال
قا أنذلك، ثقات رجاله وبقية مستور فيه وبسند يتبعه، من يومئذ وبعضكم بلى ل

فقال فعرفه وسلم عليه اهللا صلى النيب على استأذن اهللا(احلكم لعنة فعليه له ائذنوا
يف ويترذلون الدنيا يف يشرفون صلبه من خيرج وما أمجعني والناس آلخرةاواملالئكة

منهم الصاحلني إالّ وخديعة مكر هموذوو ما هل. )وقليل ابن فيه وحديثهيوبسند عة
عشرة أبا أصبحت عظيمة مؤنيت إن وقال حاجة يف معاوية على دخل مروان أن حسن
على معه جالسا وكان عباس، البن معاوية فقال ذهب مث عشرة، وعم عشرة وأخا

قا: سريره وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن تعلم أما عباس ابن يا باهللا إذا(لأنشدك
وكتابه خوال، اهللا وعباد دوال بينهم اهللا آيات اختذوا رجال ثالثني احلكم أيب بنو بلغ

كذا من أسرع هالكهم كان وأربعمائة سبعة بلغوا فاذا مث)دخال، نعم، اللّهم قال ،
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قال فأدبر، فيها كلمه فلما ملعاوية امللك عبد ولده هلا فأرسل حاجة مروان تذكر

عبا البن عليهمعاوية اهللا صلى اهللا رسول أن تعلم أما عباس ابن يا باهللا أنشدك س،
فقال، هذا ذكر األربعة(وسلم اجلبابرة نعم)أبو اللّهم رجال. قال رجاله وبسند

منربهال على يرتون احلكم بين كأن رأى وسلم عليه اهللا صلى أنه فثقة واحدا إالّ صحيح
وقال كاملتغيظ فأصبح ر(ويرتلون، يل نزوما منربي على يرتون احلكم بين أيت

لقي)القردة حىت ضاحكا مستجمعا وسلم عليه اهللا صلى رؤي فما هريرة أبو قال ،
قال. اهللا وسلم عليه اهللا صلى أنه متروك فيه يتعاورون: (وبسند احلكم بين رأيت

ذلك فسرين أعطوها دنيا هي إمنا إيلّ اهللا فأوحى ذلك فساءين فيه). منربي وبسند
يبق ال إنه احلجاج، أي ثقيف غالم يف قال وجهه اهللا كرم عليا أن فيه منيخمتلف بيتا

بلغ إن عشرين قال ميلك كم قيل ذال، أدخله إالّ إمارته-العرب أطيلت فكان-أي
للوضع نسب من فيه وبسند الباهرة، علي كرامات من فهذا ذلك، من قريبا األمر

لبين إن به، بأس ال عدي ابن روقال فاناالعباس ضاللة واألخرى كفر إحدامها يتني
تضل فال ضعيف- أدركتهما فيه قال-وبسند وسلم عليه اهللا صلى ولبين(أنه يل ما

ثياب اهللا ألبسهم السواد ثياب وألبسوهم دماءهم وسفكوا أميت، على شقوا العباس
بالكذب. )النار م ا من فيه ل(. وبسند املشرق قبل من رايتان العباسسيخرج بين

من راية حتت مشي من اهللا نصرهم ال تنصروهم ال مثبور وآخرمها مثبور أوهلما
اهللا، خلق شرار وأتباعهم اهللا خلق شرار م إ أال جهنم؛ تعاىل اهللا أدخله م رايا

برآء مين وهم منهم، برئ إين أال مين، م أ الشعور. يزعمون يطيلون عالمتهم
جتالسو فال السواد دوهمويلبسون وال األسواق، يف تبايعوهم وال املإل يف هم

املاء،الطريق تسقوهم أبا. )وال أن وغريه النسائي وضعفه أمحد وثقه من فيه وبسند
قالوضأيوب تصنع ما أتدري له فقال مروان، عليه فأنكر املكرم القرب على وجهه ع

يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت ع: (نعم، تبكوا غريال وليه إذا الدين لى
املدينة)أهله مروان لوالية بذلك يعرض أي صحيح. ، أميت(وبسند على أختوف إين
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الصبيان إمارة خصال رواية-ثياحلد)ست السفهاء(ويف صلى-.)إمارة أنه وصح

عجرة بن لكعب قال وسلم عليه السفهاء(اهللا إمارة من اهللا أمراء(قال) أعاذك
يه ال بعدي بسنيتيكونون يستنون وال ديي بلفظ. احلديث)تدون هالك(وصح

قريش سفهاء من أغيلمة يد على أن. )أميت شيبة أيب ابن بكر أيب عند رواية ويف
يقول مسعته فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن حيدثه أن هريرة ابا سأل : مروان

رجل( يتمىن وأآيوشك الثريا من خر أنه األمر هذا اليه شيئال منه يل مل فقال). نه
فقال قريش(زدنا من فئة على األمة هذه هؤالء)هلكة الغلمان بئس مروان فقال ،-

قال وسلم عليه اهللا صلى أنه صح قتلهم: (ومنها ملن قتلوه) طوىب أو اخلوارج - أي
يظلم السلطان عنه، اهللا رضي الصحايب أوىف أيب بن اهللا لعبد قال أنه يعلى أبو وروى

كانالن إن األعظم بالسواد عليك وقال شديدة غمزة القائل فغمزت م ويفعل اس
لست ألنك فدعه، وإالّ منك قبل فان بيته، يف فأخربه منك يسمع األعظم السلطان

منه رؤس. بأعلم من رأسا سبعني رأى ملا أمامة أبا أن أسامة أيب بن احلرث وروى
م له فقيل بكى، دمشق بدرج منصوبة كانوااحلرورية م إ هلم اهللا رمحة قال يبكيك ا

اإلسالم أهل ثالث. من جهنم كالب قال مث ثالثا اإلسالم بأهل إبليس يصنع وما
السم أدمي حتت قتلت قتلى شر مث عليهامرات، اهللا صلى قوله روى مث مرات، ثالث ء

السواد(وسلم إالّ النار يف كلها فرقة وسبعني بضع على ستفترق األمة هذه إن
قال. )األعظم اإلسالم، والة أي األعظم السواد يصنع ما ترى أال أمامة أبا يا له فقيل

مث البالغ، إالّ الرسول على وما تدوا تطيعوه وان محلتم، ما وعليكم محلوا ما عليهم
صلى النيب من كله ذلك مسع أنه بني مث والفرقة، املعصية من خري والطاعة السمع قال

وسلم عليه صلى-اهللا النيب إىل عهد املنرب، على قال عليا أن والبزار يعلى أبو وروى
واملارقني والقاسطني الناكثني أقاتل أن وسلم عليه كانوا. اهللا م أل اخلوارج هم وهؤالء

هم أشياء عليه ونقموا عليه خرجوا حىت الشيطان عليهم استوىل مث عسكره، من
فيها عليه مفترون قت. كاذبون أشر قال. لةفقتلهم وسلم عليه اهللا صلى أنه صح ومنها
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وثالثني( خلمس اإلسالم رحى .احلديث)تدرون

صلى النيب سبق قال؛ وجهه اهللا كرم علي عن وصح عليه، الكالم مع ومر
اهللا شاء فما فتنة خطبتنا مث عمر وثلث بكر أبو وثىن وسلم عليه يف. اهللا رواية ويف

وانقط ضعيف النيباسندها ذكر أنه فأثىنع بكر أبا مث عليه فأثىن وسلم عليه اهللا صلى
قال مث عجز: عليه على إالّ تصرفه لن فانك شئت حيث وجهك اصرف الثالثني بعد

حديث وصح فجور، عروة(أو نقضت فكلما عروة عروة اإلسالم عرى تنقض
الصالة وآخرهن احلكم نقضا فأوهلن تليها باليت الناس رواته)تشبث حديث ويف ،

الستني(ت،ثقا رأس من باهللا رو)نعوذ ويف الصبيان،(ةاي، إمارة ومن ستني سنة من
لكع بن للكع تصري حىت الدنيا تذهب حسن)وال سنده حديث سنة(ويف مائة إىل

مؤمن كل روح ا يقبض طيبة باردة رحيا اهللا ال)يبعث الصحابة أن على به واستدل
رواية ويف سنة، مائة بعد أحد منهم حسنيبقى وحديثه هليعة ابن سندها لكل(. يف

اهللا وعدها ما أتاها سنة مائة أميت على مر فاذا سنة مائة أميت أجل وإن أجل . )أمة
العظام والبدع الفنت من كذلك-أي األمر يعلى-وكان أبو رواه حديث ال(ويف

فيقول القائم يقوم حىت واأليام الليال الدراهم:تذهب من بكف للعاونية )!!!من
الترك يف القتل أكثر بأن خيربه عامله كتاب جاءه عنه اهللا رضي معاوية أن أيضا . وعنده

أمري يا مل له فقيل يأمره، حىت لذلك يعود ال أن إليه أرسل مث فغضب، منهم والقسمة
يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت قال جتل(املؤمنني الترك حىتىإن العرب

ال مبنابت لذلكتلحقها قتاهلم فأكره والقيصوم أن-)شيح ثقات رواته بسند وجاء
رجلنيثرماأبا على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسجد يف توكأ العزيز عبد موىل ة

عن وروي الصحابة، بعض ذلك فأنكر اجلهم، بن بكرة وأيب حسن بن زيد عظيمني
وسلم عليه اهللا صلى لل(النيب تكون حىت الدنيا تذهب لكعلن بن خرب)كع ويف ،

ثقات ال(رواته فانه وشهده، رآه إذا احللق يقول أن الناس هيبة أحدكم ليمنعن أال
رزق من يبعد وال أجل من إىل)يقرب ركبت أن على ذلك فحملين سعيد أبو قال ،
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رجعت مث أذنيه فمألت باملسجد،-معاوية نائما كان ذر أبا أن يعلى أبو وروى

علي اهللا صلى لهفضربه قال مث برجله، وسلم منه(ه أخرجوك إذا تصنع قال)كيف ،
قال املقدسة، واألرض احملشر أرض ا فأ الشام بأرض أخرجوك(أحلق إذا تصنع كيف

قال)منها مهاجري إىل أرجع قال منه(، أخرجوك اذا تصنع آخذ)وكيف قال ،
قال به، فأضرب وتنسا(بسيفي وتطيع تسمع ذلك، من خريا تسمع حيثأفال ق

بينه)ساقوك كان ألنه ذلك قال وإمنا لعثمان، مطيع سامع وأنا اهللا أللقني واهللا قال مث ،
شيء عثمان الزمن-وبني ألن ألمرين الناس بايع إذا بالعزلة األمر ضعيف، حديث ويف

اعتزل هذا وألجل أمكننا، ما عنها نعتزل أن الفتنة زمن يف أمرنا وقد فتنة زمن حينئذ
من أنهمجاعة األحاديث من هلم ظهر على معتزيل بعض لكن ومعاوية، عليا الصحابة

اعتزل فانه وقاص أيب بن سعد ومنهم مر كما عنه، التخلف على فندموا احلق اإلمام
عمر ولد عليه فأنكر ماشية واشترى حديثيفرو. بأهله خري(له فتنة ستكون ا أ

اخلفي التقي فيها مث. )الناس كذلك، بين يا بينفكن بعض مروان وطلب عنه ذهب
إيلّ فعهدا بدرا شهدا وعمي أيب إن فقال، معه يقاتل أن مسلماالصحابة أقاتل ال أن

ما آخر وهذا وسبه، فيه ووقع اذهب فقال معك، قاتلت النار من برباءة جئتين وإن
واحلمد احلائرين، به ويهدي املسترشدين، به اهللا ينفع أن أرجو ممن إيراده ربتيسر هللا

إىل بإحسان وتابعيهم وأصحابه وآله أمجعني خلقه خري على وسالمه وصالته العاملني
آمني الدين .يوم

اهليتمي حجر ابن احملدث
املكي اهليتمي حجر بن علي بن حممد بن أمحد الدين شهاب العباس أبو هو

ا)١(السعدي أيب حملة إىل ينسب الصويف الفقيه احملدث الشافعي مناألنصاري هليتم
قرى من اهليامت إىل نسبة الفوقية باملثناة فهرسته يف األمري وقال مبصر الغربية مديرية

.مصر
                                                 

السافر)١( النور يف كما سعد لبين نسبة


